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Ja, sida vid sida, tillsammans stryker dom fram 

Staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm 

Kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör 

Den ena handen vet precis vad det är, som den andra gör 

 

Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften 

Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften 

Spärrar och kvoter och testprogram, det är ett system för att sålla 

Agnarna från vetet och föra var och en till hans rätta fålla  

(Blå tåget, ”Den ena handen vet vad den andra gör”). 



 

 

SAMMANFATTNING 

Uppsatsen är en etnografisk studie om den dolda läroplanen vid två lågstadieskolor i 

Mellansverige. Datainsamling har skett i två steg, genom deltagande observationer för att 

beskriva vad det är som händer i klassrummet och genom intervjuer med lärarna där de 

beskriver sin upplevelse av klassrumssituationen. Den teoretiska referensramen bygger på 

Donald Broadys dolda läroplan samt läroplan (2011) fastställd av regeringen. Syftet med 

studien är att beskriva och förstå hur den dolda läroplanen yttrar sig i klassrummet och i 

lärarens arbete och följade frågeställningar lyder, vad är det för informella krav som ställs på 

eleven i klassrummet och på vilket sätt gynnar den dolda läroplanen vissa elever och 

missgynnar andra?  

För att stärka misstanken om att den dolda läroplanen praktiseras i skolan idag, har 

internationella vetenskapliga artiklar, nationella artiklar samt originallitteratur där den dolda 

läroplanen beskrivs använts. I resultatet presenteras åtta stycken teman utifrån gjorda 

observationer som sedan knyts ihop med den dolda läroplanen i analysen, dessa teman är, 

klassrummets interiör, att duka bordet eller inte, elever som inte följer den dolda 

läroplanens uppsatta krav, samspel lärare och elev, elevers olikheter och förutsättningar, 

beröm, bannor och utvärderingar samt om olikheter i lärarkåren.  

Nyckelord: Dold läroplan, läroplan, social bakgrund, kulturellt kapital, skola 
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1 INTRODUKTION 

I den senaste tidens medierapportering om skolan och dess mående har vi fått veta att 

Sverige ligger långt bak i de internationella PISA undersökningarna som genomförs vart 

tredje år. Enligt skolverket (2015) används PISA undersökningarna för att studera elevernas 

kunskapsförmågor samt se hur pass rustade de är för framtiden, syftet med 

undersökningarna är:  

[…] att förse politiker med goda empiriska underlag. Genom att undersöka dessa samband i 

internationella jämförande studier kan länderna upptäcka sina egna systems starka och svaga 

sidor vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola (Skolverket, 2015). 

Utbildningsminister Gustav Fridolin uttalar sig ofta i media och debatter om hur den svenska 

skolan skall förändras genom bidrag, resurser och förbättringar för att på ett bra sätt möta 

alla de behov som finns inom skolan, både vad gäller undervisning, lärare, elever och miljö. 

Vi har följt debatten och själva ställt oss frågan, hur det är möjligt att det inom skolan och 

inom samma klass kan finnas sådana avvikelser i kunskaper vilket gör att vissa elever klarar 

skolan och går ut med bra betyg medan deras klasskamrater knappt har godkända betyg. I 

samhällsdebatten om skolan fokuserar politiker och forskare ofta på begrepp som kön, etnisk 

bakgrund och klasskillnader. Vi har istället valt att fokusera på begreppet den dolda 

läroplanen som finns och verkar i samtliga skolor i Sverige. Den dolda läroplanen är allt som 

eleven lär sig i skolan som inte står med i läroplan, det vill säga att vänta på sin tur, 

underkasta sig lärarens makt samt lära sig att umgås i en grupp. Ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv vi vill ta reda på om den dolda läroplanen är en bidragande orsak till att elever 

klarar sin skolgång olika, och vilka processer det är som arbetar tillsammans med den dolda 

läroplanen om så är fallet.   

1.1 Bakgrund 

Skolverket (2013) tog tillsammans med Regeringen hösten 2012 fram en läroplan (2011) som 

gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplan (2011) skall lärarna följa 

och i den står det vilka kunskapskrav och mål varje elev och årskurs skall klara av, läroplanen 

skall även bidra med en jämställd skolgång för alla elever. Samtliga elever har rätt att få sin 

utbildning och undervisning anpassade efter sina egna behov. Det är viktigt att skolan väcker 

elevens lust att vilja lära sig och våga prova nya saker. Enligt skollagen (2010:800) har skolan 

ett ansvar gentemot eleverna och samhället, vilket är att förbereda eleverna att kunna 

kommunicera, samspela med elever och lärare, kunna reflektera, förstå konsekvenserna av 

sitt handlande och kritiskt granska fakta. Skolan har även i uppgift att lära eleverna 
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samhällets grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna samt att 

bli en bra medborgare.  

Parallellt med läroplan (2011) finns en dold läroplan som utövas i det tysta och oftast utan 

lärarnas, elevernas eller föräldrarnas vetskap. Philip W Jackson (1990) myntade de tre 

nyckelorden crowd, praise och power som är viktiga verktyg för elevens utveckling inom 

skolan och fortsatt vuxenliv. Om eleven inte tidigt i sitt skolliv lär sig hur denne skall agera 

eller föra sig bland människor kan det ge förödande konsekvenser i vuxenlivet. Den dolda 

läroplanen beskrivs ofta som saker eleverna lär sig som står utanför läroplan (2011), här 

handlar det om att vänta på sin tur, respektera sin klasskompis, sitta tyst vid sin plats samt 

att lära sig underställa sig lärarens auktoritet. Den dolda läroplanen har funnits jämsides 

med läroplan (2011) sedan 1960-talet då begreppet först blev känt (Jackson, 1990). Hur 

elever påverkas av den dolda läroplanen beror på att de kommer från olika 

uppfostringsmiljöer (Bourdieu, 2008) som i sin tur påverkar förmågan att ta instruktioner. 

Elevens sociala bakgrund och det kulturella kapitalet har stor betydelse för hur bra eleven 

lyckas i skolan och förhåller sig till den dolda läroplanen. I läroplan (2011) står det att skolan 

skall vara lika för alla, men då den dolda läroplanen praktiseras utan att reflektera över 

handlingens konsekvenser riskerar elever med svag social bakgrund att hamna i ett fack som 

är svårt att komma ur. Den dolda läroplanen som sorteringsprocess skickar elever åt olika 

håll (Broady, 1981), vidare till högre studier eller till att bli vanliga lönearbetare.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av etnografisk metod beskriva och förstå hur den 

dolda läroplanen yttrar sig i klassrummet och i lärarens arbete. Trots att tidigare forskning 

inom samma område med goda resultat har bedrivits otaliga gånger kommer vi att, med 

tanke på den pågående samhällsdebatten om skolan orättvisor och ojämlikheter, försöka få 

svar på varför dessa ojämlikheter uppstår och varför vissa elever har en lättare skolgång än 

andra. Hur kommer det sig att inte alla elever har samma förutsättningar att lyckas i skolan 

trots att de går i samma klass, är lika gamla och bor i samma områden?  

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar vi kommer att använda oss av är, 

 Vad är det för informella krav som ställs på eleven i klassrummet? 

 På vilket sätt gynnar den dolda läroplanen vissa elever och missgynnar andra? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att studera den dolda läroplanen med koppling till elevens sociala bakgrund och 

det kulturella kapitalet på två lågstadieskolor i Mellansverige. Av totalt tio veckor tillgodo för 

denna uppsats valde vi att lägga två av veckorna på deltagande observationer. Anledningen 

till detta beror på att en längre observation skulle utmynna i mycket mer material vilket vi 

inte skulle ha möjlighet eller tid till att bearbeta.  

Vi intervjuade fyra lärare och pedagoger som vi medvetet valde ut som informanter då vi 

ansåg att de var mycket relevanta för vår undersökning, på grund av vår deadline beslutade vi 

oss för att fyra intervjuer är tillräckligt för uppsatsen. Vi är medvetna om att det säkerligen 

finns andra kopplingar till elevens utveckling i skolan än den dolda läroplanen och elevens 

bakgrund, dock valde vi att avgränsa oss till att försöka påvisa att den sociala bakgrunden och 

det kulturella kapitalet kan kopplas samman med den dolda läroplanen. I samband med 

observationerna valde vi kommunala skolor där majoriteten av eleverna är arbetar- och 

medelklass, anledning till detta är att vi inte hade någon access till friskolor eller kända 

elitskolor (till exempel där kungabarnen har studerat) i övriga landet. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen presenteras genom litteratur från olika författare samt genom 

vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av totalt fem stycken publicerade artiklar som på 

olika sätt bidrar med tidigare forskning och som har stor relevans för vår studie. Av dessa är 

tre stycken publicerade i vetenskapliga tidskrifter, de är alla skrivna på engelska samt är 

sakkunnigt granskade (peer reviewed). Samtliga av de vetenskapliga artiklarna har hittats 

genom Mälardalens högskolebibliotek databas Discovery där vi har använt sökord som 

hidden curriculum, curricula, socialization, gender, social class, teacher, classroom, etnicity, 

reproduction, class, school, habitus, transformation och social capital. Vi har även använt oss 

av två svenska artiklar som har publicerats i olika tidskrifter av två olika författare, en har 

publicerats i Kritiskt utbildningsskrift och en i Pedagogisk forskning i Sverige. Dessa artiklar 

har vi funnit på internet när vi använt sökorden den dolda läroplanen, social bakgrund och 

lotsning. 

För att få ett bättre sammanhang och en bättre överblick har vi valt att dela in den tidigare 

forskningen i fyra olika teman. Våra teman är: Livet i klassrummet, Miljön är viktig för 

elevens inlärning och trivsel, sorteringsprocessen – lotsning, metainlärning och pedagogiskt 

T, samt Existerar den dolda läroplanen fortfarande 30 år senare? Den tidigare forskningen 

kommer att användas för att verifiera att den dolda läroplanen existerar i skolan samt 

beskriva hur den yttrar sig i samspelet mellan lärare och elever. Den tidigare forskningen 

kommer även att förklara varför den dolda läroplanen är orättvis i sin sorteringsprocess. 

Livet i klassrummet speglar de tre nyckelord eleverna måste känna till för att överleva skolan. 
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Sorteringsprocesserna presenterar tre olika processer som används av lärarna för att sortera 

elever i olika fack vilket bestämmer deras framtid om de går vidare till högre utbildning eller 

direkt till lönearbete. I temat den dolda läroplanen 30 år senare ställs frågan om den dolda 

läroplanen fortfarande existerar och i vilken sorts form, och om den existerar hur kan den 

göras mindre synlig? Slutligen koncentrerar vi oss på varför miljön har stor inverkan på 

elevers resultat och är viktig för elevens inlärning och trivsel. Samtliga teman har fått sitt 

namn utifrån de olika aspekter av den dolda läroplanen i klassrummet som behandlas i 

respektive avsnitt. Rubriken har en direkt koppling till texten som omedelbart skall upplysa 

läsaren om vad denne kan förvänta sig utav den skrivna texten. Rubriksättningen är gjord 

utifrån att väcka intresse samt även ge information om innehållet.  

2.1 Om skolans osynliga krav 

För att beskriva begreppet den dolda läroplanen har vi valt att till största delen koncentrera 

oss på litteratur från två stycken författare som vi anser har bidragit med lärorik och 

intressant information om den dolda läroplanen. Philip W Jackson, forskare och professor 

emeritus genomförde flera klassrumsobservationer under 1960-talet och utifrån hur livet i 

klassrummet egentligen såg ut för eleverna, myntade han sedan det välkända begreppet ”the 

hidden curriculum”, den dolda läroplanen. Jacksons observationer är än i dag aktuella och 

hans verk används ofta som referensmaterial av andra forskare. Donald Broady är 

utbildningssociolog och var med och grundade Kritisk utbildningsskrift (KRUT) på 1970-talet 

som är en fristående tidskrift som handlar om utbildningsfrågor. Han har skrivit flera artiklar 

i KRUT där han presenterar den dolda läroplanen i den svenska skolan samt hur den 

påverkar elever, lärare och samhället.  

Material från de vetenskapliga artiklarna samt de svenska artiklarna har använts löpande i 

texten och styrker på flera fall upp det som tidigare skrivits om den dolda läroplanen. Vi 

kommer att använda den dolda läroplanen som begrepp vid tolkning av de deltagande 

observationerna och även de olika delar som ingår i den dolda läroplanen.   

2.1.1 Livet i klassrummet 

Enligt författaren Philip W Jackson (1990) finns det tre olika färdigheter i skolan, crowd, 

praise och power som eleverna måste lära sig att bemästra samt anpassa sig till för att 

klara livet i klassrummet. Egenskaperna måste läras in i tidig ålder och är ingenting som 

varken lärare eller elever pratar om eftersom dessa formar den dolda läroplanen. För att 

skolgången skall bli så tillfredsställande som möjligt för eleven måste samtliga färdigheter 

bemästras. 

Crowd i Jacksons (1990) mening innebär en grupp människor som existerar väldigt nära 

varandra i ett trångt utrymme under en lång tid, vilket har stor betydelse för hur eleven skall 

agera i olika situationer. Ungefär fem till sex timmar om dagen går eleven i skolan, och 



 

5 

 

tillbringar dessa timmar tillsammans i grupp med 25-30 andra elever. Den enda ensamtiden 

är på toaletten och eventuellt på rasterna. Jackson menar, för att bemästra gruppen och för 

att klara av livet i klassrummet kan det vara bra att ha egenskaper som kan hantera 

försening, förnekelse, distrahering och avbrott, händelser som hela tiden sker i ett klassrum. 

I fall eleven inte lär sig att leva i en grupp kommer det att få djupgående konsekvenser i 

skolan men även i vuxenlivet. Jackson (1990) anser även att eleven i gruppen måste lära sig 

att bli avbruten i tid och otid, det kan till exempel vara läraren som vill säga någonting, en 

elev som uppför sig störande eller en knackning på dörren. När störningsmomentet är över 

skall eleven genast återgå till arbetet som om ingenting har hänt. Eleven måste även bete sig 

som om denne är ensam i klassrummet när den arbetar med enskilda uppgifter, samtal med 

andra elever är inte tillåtet utan fokus skall vara på det egna arbetet. För att nå framgång i 

skolan måste eleven lära sig hur man är ensam i en grupp. Fler saker av vikt att lära sig för att 

ingå i en grupp är att lära sig att vänta på sin tur samt att dela på saker. I ett klassrum finns 

det bara en pennvässare och det finns bara en lärare, med andra ord måste eleverna lära sig 

vänta på sin tur. Författaren observerade under sina studier i klassrummet att väldigt stor del 

av tiden i skolan går åt till att vänta på olika saker. Eleverna tränades i konsten att vänta på 

olika saker såsom att få hjälp av läraren och att stå i kö både in till klassrummet eller till 

matsalen. Under lektionen strävar samtliga elever i klassrummet mot samma mål, även här 

måste eleven lära sig vänta och lära sig vara tålmodig eftersom det tar olika lång tid för alla 

att nå målet. Inlärning av tålamod och konsten att lära sig lida i det tysta är viktigt för elevens 

framtida vuxenliv, det är detta som Jackson påstår är den dolda läroplanen. Om eleven 

saknar tålamod kan skolåren bli en pina för eleven vilket illustreras nedan.  

“Lacking that quality, life could be miserable for those who must spend their time in our 

prisons, our factories, our corporation offices, and our schools” (Jackson, 1990, s. 18). 

Enligt citatet blir inte bara livet i skolan miserabelt utan Jackson (1990) väljer att dra det så 

långt som till ett livslångt lidande. De bortsorterade elevernas framtid innebär lönearbete i 

fabrikerna eller hamna i fängelse, där stor del av dagen tillbringas med att vänta samt lida i 

det tysta. Citatet kan ses som en varning till alla de som har andra mål än ett livslångt 

lidande, men för att slippa det livslånga lidandet måste eleven först se till att födas in i en 

familj med ett starkt kulturellt kapital och en stark social bakgrund.  

Jacksons (1990) andra nyckelord för den dolda läroplanen är praise och att hitta ett 

passande ord på svenska är svårt då det är ett svåröversättligt begrepp. Vi har valt att 

använda oss av tre olika ord i översättandet av vad Jackson egentligen menar av ordet praise, 

beröm, tillsägelser samt värdering. Samtliga elever i skolan värderas utifrån sina styrkor eller 

sina svagheter och detta sker kontinuerlig ända från förskola och uppåt. Det vanligaste sättet 

att värderas på är genom prov både skriftliga och muntliga dock är det skriftliga provet mer 

privat och ger mer information. Enligt Jackson är dynamiken i värderingen svår att beskriva 

eftersom den är så komplex. Han menar att värdering sker från flera olika källor och inte 

bara en. När läraren synar eleven görs detta utifrån elevens motivation, kunskapsnivå samt 

hur denne beter sig i klassrummet, förutom detta tittar läraren även på hur eleven 
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kommunicerar, om eleven har ett trevligt sätt samt om eleven är hel och ren. Läraren är den 

främsta källan och även den huvudansvarigare för beröm och tillsägelser i klassrummet både 

vad gäller beteende och resultat och detta sker både på offentlig och privat plats. Det 

offentliga berömmet eller tillsägelserna sker i klassrummet inför samtliga elever, läraren 

berömmer eleven för ett gott resultat eller för en fint målad teckning, men eleven kan även få 

bannor för dåligt beteende eller bli utkörd från klassrummet. Den privata värderingen med 

beröm eller bannor sker när läraren och eleven har privata samtal, dessa kan ske vid elevens 

bänk eller framme vid katedern. Enligt Jackson (1990) är en annan källa av värdering elevens 

klasskamrater som även dem tittar på styrkor och svagheter samt värderar privat och 

offentligt vilket kan leda till både skvaller och mobbing. Det tar inte lång tid för eleverna att 

lokalisera vem i klassen som är smart, vem som är klassens pajas, vilka de populära eleverna 

är samt vilka som är dumma eller okunniga. En sista källa till värdering enligt Jackson är 

eleven själv där den bedömer sina egna insatser både bra och dåliga, eftersom denna 

värdering är osynlig har inte läraren möjlighet att ge varken beröm eller bannor. Många 

värderingar som genomförs av läraren eller övrig personal på skolan kommer varken till 

elevens eller till föräldrarnas kännedom. Dessa värderingar handlar oftast om elevens 

psykiska hälsa. Det kan handla om att eleven är ”trög” eller att läraren uppfattar att eleven 

har känslomässiga störningar. Dessa värderingar sparas inlåsta i skolans register.  

Det tredje och sista ordet som enligt Jackson (1990) är med och formar den dolda läroplanen 

är power som här översätts med makt. Begreppet makt och andra personers önskan är 

enligt Jackson någonting som små barn måste lära sig tidigt. I hemmet stöter små barn tidigt 

på föräldrarnas makt och de vanligaste orden som sägs till dagisbarn är stopp eller nej. Makt 

i klassrummet handlar om ojämlik makt där eleven står maktlös på ena sidan och läraren har 

all makt på den andra sidan, det finns en tydlig skiljelinje dem emellan. Jackson menar att i 

klassrummets sociala struktur är makten den mest framträdande egenskapen. I skolan måste 

eleven lära sig att en person som de inte känner (läraren) har så pass stor makt över dem att 

det innebär personliga konsekvenser för eleven att inte underställa sig makten. En sådan 

konsekvens kan innebära att eleven inte når uppsatta mål och heller inte kan gå vidare till 

högre studier.  

Den dolda läroplanen används av lärarna som ett sorteringssystem där de i förväg har 

bestämt vilka de goda och duktiga eleverna är men också vilka de sämre eleverna är, oftast är 

det de sämre eleverna som har svårigheter i att underställa sig lärarens makt. Läraren och 

eleven har olika tankar och uppfattningar om vad som skall ske på lektionen. Läraren har 

sina önskemål och eleven har sina planer och fantasier. Under lektionstid förväntas eleven att 

lyssna och lära sig saker vilket innebär att elevens planer måste läggas undan till fördel för 

lärarens planer, enligt Jackson är det en av anledningarna till att eleven har svårigheter i att 

anpassa sig i klassrummet och som också leder till ointresse och oengagemang. Elever som 

har förmåga att lägga undan sina egna intressen under lektionstid har även förmåga att 

acceptera att läraren har makten i klassrummet, detta leder till att eleven då framstår som en 

god och duktig elev.  
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Jackson (1990) menar att dessa tre nyckelord crowd, praise och power ger oss en djupare 

förståelse för hur elever handskas med dessa färdigheter i skolan varje dag och vilket avtryck 

de gör i människan. Alla tester och utmaningar som eleverna omedvetet utsätts för och lär sig 

i klassrummet som definierar den dolda läroplanen förbereder och socialiserar eleverna för 

ett liv i samhället som den goda medborgaren.  

2.1.2 Klassrummets miljö är viktig för elevens inlärning och trivsel 

Enligt Jackson (1990) är skolan en social institution där barnet spenderar en stor del av sin 

vakna tid vare sig den vill det eller inte. Skolan som institution är tvingande och kan närmast 

jämföras med andra tvingande institutioner såsom fängelse och mentalsjukhus där närvaro 

är obligatorisk trots att den är ofrivillig. Lärarna likställs med fångvaktare som har makt över 

massan. Personal kan komma och gå som de vill men eleverna är tvingade att infinna sig.  

Under skoldagen tillbringar eleven mer tid med sin lärare och andra elever än med sina 

föräldrar vilket ställer en hel del krav på skolan och lärarna som arbetar där. Jackson anser 

att miljön i skolan är standardiserad där bänkarna och katedern tillsammans med 

papperskorgen, svarta tavlan och pennvässaren är inredning som finns i varje klassrum 

oavsett var man i västvärlden befinner sig. Vidare menar han att även dofterna som finns i 

klassrum och korridorer är standardiserade och har så varit under många år. För att göra 

klassrummet mindre opersonligt gör läraren tappra försök med att göra klassrummet 

ombonat, gardiner, tavlor och planscher piggar upp, vilket även blommor i fönstret och en 

matta på golvet gör. Genom att ha ett trevligt och pedagogiskt klassrum med elevernas 

arbeten och det klassiska alfabetet uppsatta på väggarna kan eleverna motiveras att vilja lära 

sig mera. Även olika sorters möblering i klassrummet kan motivera eleverna (Jackson 1990), 

bänkarna kan stå var för sig, i små grupper eller i längre rader.  

Esin Acar (2012) poängterar att utformningen av klassrummets miljö är viktigt för elevens 

inlärningsförmåga, det är en del av den dolda läroplanen. För att skolmiljön skall bli ännu 

mer intressant och utvecklande för eleverna kan läraren använda sig av levande djur, Esin 

förklarar det så här ”The classroom has a box in the corner having many living mice” (s.22). 

Genom att ha levande djur i klassrummet menar författaren att läraren kan studera elevernas 

visuella kvaliteter och intresse för djurriket.  

Trots olika försök till en trevligare miljö anses skolorna och klassrummen vara lika 

opersonliga som kyrkor och sjukhus som även de har sina egna dofter samt bestämda 

inredning. Trots den standardiserade fysiska miljö som finns i klassrummet bidrar den till ett 

socialt sammanhang för eleven där det invanda blir en trygghet, ingen annanstans i samhället 

finns det en lika stor social intimitet som det finns i klassrummet (Jackson, 1990).  

2.1.3 Sorteringsprocessen - lotsning, metainlärning och pedagogiskt T 

I tidigare avsnitt har vi förklarat vad den dolda läroplanen är, hur den yttrar sig i 

klassrummet och vilka elever som drar nytta av den samt vilka elever som inte klarar de 
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osynliga rådande kraven. I det här avsnittet presenterar vi de olika processer lärarna 

använder sig av vid sorteringen av eleverna. Kopplingen till den dolda läroplanen ligger i att 

lärarna använder sig av den dolda läroplanen i sorteringsprocessen. Genom att använda 

verktyg som lotsning, pedagogiskt T och metainlärning kan lärarna ”skilja agnarna från 

vetet” med andra ord använder de sig av olika strategier för att komma vidare i 

undervisningen när vissa elever bromsar undervisningstempot. Dessa tre sorteringsprocesser 

används av lärarna i klassrummet och samtliga sorterar de begåvade eleverna från de 

lågpresterande eleverna. Lotsning sker av läraren för att hjälpa elever som har svaga 

förkunskaper, metainlärning är självsorterande och pedagogiskt T innebär sortering av elever 

där elevens placering i klassrummet har betydelse för elevens lärande och deltagande i 

lektionerna. Den dolda läroplanen i sig är redan från början sorterande där eleverna tidigt får 

lära sig vilka elever som duger och vilka som inte duger för fortsatt högre utbildning. De tre 

sorteringsprocesserna är en del av den dolda läroplanen, de används som verktyg i själva 

sorteringsprocessen och används kontinuerligt enligt nedanstående citat:   

Begrepp som ”lotsning” och ”metainlärning” är redskap med vilkas hjälp vi ser att sorteringen 

inte är något avlägset strukturellt förhållande utan sker i konkreta vardagssituationer (Broady 

2007, s.65). 

Ovanstående citat bekräftar att sorteringsprocesserna är en del av den dolda läroplanen och 

att sorteringen inte är någonting ovanligt i klassrummet. Sortering av elever sker enligt 

Broady (1981) på flera sätt i klassrummet och i skolan. Genom flera svenska klassrumsstudier 

har forskare uppmärksammat olika sorteringsprocesser i klassrummet där läraren både 

medvetet och omedvetet på olika sätt försöker att hjälpa och bemöta eleven på just deras 

kunskapsnivå. Den dolda läroplanen fungerar som en sorteringsapparat för lärarna där 

eleverna enligt Broady skickas iväg åt olika håll och åt olika förutsättningar i livet, han menar 

att som lärare är det lätt att känna sig misslyckad och besviken över att inte samtliga elever 

klarar uppsatta mål, han beskriver det så här: 

Och det paradoxala är att mitt och skolans ››misslyckande‹‹ är själva förutsättningen för 

skolans framgång i att trygga tillgången på arbetskraft i underordnade positioner och 

medborgare som inte kräver makt och inflytande (Broady, 1981, s. 170).  

Ovanstående citat beskriver att det läraren ser som ett misslyckande egentligen är en viktig 

funktion för det fortsatta lönearbetet. Om samtliga elever klarade skolan med höga betyg och 

sedan gick vidare till högre studier, vem ska då arbeta i kapitalets tjänst? Skolans uppgift är 

att kvalificera arbetskraften för att öka värdet på arbetsmarknaden för lönearbetare. 

Misslyckandet är bra eftersom det fyller en viktig skolpolitisk funktion, alla elever är inte 

passade att klara skolan, det måste finnas en balans.  

Mills refererar till Delpit (1997) som anser att det finns en ojämn fördelning i kunskapsnivå 

bland eleverna, en del elever har svårt att läsa koderna i de olika situationer som utspelar sig 

i klassrummet. För att det skall ske en förändring måste lärarna hjälpa eleverna att läsa av de 
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olika situationerna, och inte förrän då kan det bli en jämnare fördelning av kunskapsnivån i 

en klass. Bourdieu (2008) menar att läraren vill att eleven skall förstå undervisningen, men 

om eleven inte vet vad läraren vill förmedla uppstår det ett problem, och om eleven inte löser 

situationen kan det påverka studieresultatet i form av lägre motivation samt risken att hamna 

efter i de olika läroämnena. Carl-Magnus Höglund & Christer Wigerfelt (2007) har för 

Kritiskt utbildningsskrift intervjuat skoldebattörerna Gunilla Granath och Göte Rudvall om 

sorteringsprocessen i skolan och varför medel- och överklassbarn visar bättre resultat än 

övriga elever. Granath & Rudvall menar att elever med lågt kulturellt kapital har det svårare i 

skolan än övriga elever vilket kan bidra till att en sortering i klassrummet sker. De menar 

även att klassamhället i både skola och samhället är tydligare idag än tidigare eftersom 

skillnader i inkomst är stora. De drar paralleller till att idag kan familjer med hög inkomst få 

sitt hem städat av de med lägre inkomst.  

Lotsning är ett begrepp som tillskrivs professor Ulf P. Lundgren som tidigare varit 

generaldirektör på Skolverket(1972). Broady (1981) beskriver lotsning som en av 

sorteringsprocesserna i skolan. Lotsning är en undervisningsprincip samt en strategi som 

används av lärarna när eleven har bristande förkunskaper. Detta innebär att läraren bryter 

ner och förenklar problemet genom att ställa flera delfrågor för att komma fram till ett 

resultat. Genom frågorna kan sedan eleven svara på frågan eller lösa problemet. Lotsning kan 

ske enskilt men även kollektivt framme vid tavlan där läraren lotsar en hel klass fram till 

olika svar. Nackdelen med lotsning är att eleven genom denna strategi inte lär sig det läraren 

hade tänkt sig, visserligen kommer eleven fram till ett svar men inte genom en korrekt 

metod. Författarna Lindblad, Linde & Naeslund (1999) påstår i sin artikel att lotsning även är 

negativt för läraren eftersom denne blir tvungen att utföra handlingar som inte är förenliga 

med yrkeskompetensen, vilket presenteras i nedanstående citat. 

Lotsning är en intressant upptäckt av handlingsmönster i undervisningen som på sätt och vis 

ifrågasätter lärares yrkesskicklighet genom att de blir offer för omständigheternas spel och 

agerar ››mot bättre vetande‹‹ (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s.101). 

Det författarna menar med citatet är, att läraren lägger undan all sin skicklighet och sina krav 

på eleverna, för att tvingas in i en kommunikation med eleven som är övertydlig och barnsligt 

lätt för att eleven skall förstå vad det handlar om. Läraren bryter sönder och förenklar 

uppgiften för att samtliga elever skall kunna gå vidare i undervisningen. Anledningen är att 

alla elever skall sträva mot samma mål, dock är inte alla elever lika snabba, på grund av 

tidsbrist måste vissa elever lotsas fram.  

En annan sorteringsprocess som Broady (1981) berör handlar om metainlärning. Om 

lotsningen inte lär eleven det läraren tänkt sig ger den ändå eleven insikt i den egna 

förmågan att lära in, en viktig lärdom som eleven kommer att möta varje dag och bära med 

sig livet ut. Eleven kommer till insikt om sina egna kunskaper och jämför sig med andra 

elever. Genom att klassificera sig själv kan eleven bestämma om denne är tillräckligt smart 

för att fortsätta till högre utbildning eller om denne är dum och okunnig och därför inte skall 
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sträva efter ett välbetalt arbete. Inlärningen kallas för metainlärning och lär även eleven att 

tolka lärarens frågor samt lära sig vad läraren vill ha för slags svar tillbaka.  

En sista sorteringsstrategi som används av lärarna på skolan är det pedagogiska T-et där 

studier av klassrummet har visat att läraren omedvetet placerar elever ur en högre social 

klass på en särskild plats i klassrummet. Detta T är den främre raden i klassrummet närmast 

tavlan och katedern, utifrån denna linje löper sedan en ny linje från mitten rakt bak genom 

klassrummet. Forskning visar att elever som sitter på dessa platser få fler frågor än övriga 

elever och läraren uppmärksammar dem oftare än övriga elever (Broady, 2007, s.65). Elever 

som sitter i det pedagogiska T-et uppger att de upplever att de deltar mer i undervisningen än 

vad övriga elever gör. Dock kan det även vara så att aktiva och intresserade elever självmant 

sätter sig i denna zon för att de vill att läraren skall se dem (Lundgren, 1972).  

Genom att studera klassrumssituationer har forskarna kunna se att sortering av elever inte är 

ett enskilt fenomen utan att det sker dagligen i alla klassrum. Statistik visar att om elever vill 

klara skolan med bra betyg och gå vidare till högre utbildning är det viktigt att de väljer 

föräldrar som är välbetalda samt högutbildade (Broady, 1981).  

2.1.4 Existerar den dolda läroplanen fortfarande 30 år senare? 

Ungefär 30 år efter att den första artikeln om den dolda läroplanen publicerades i KRUT 

ombads dess författare Donald Broady (2007) att återigen ge sin syn på den dolda läroplanen 

och om den har förändrats sedan dess. Broady beskriver att den dolda läroplanen i stora drag 

stämmer med det han skrev för 30 år sedan, dock har det skett stora förändringar både i 

skolan och i samhället, invandringen har ökat vilket har gett fler elever med 

invandrarbakgrund i skolan, flickorna har gått om pojkarna både i prestation och resultat, 

friskolorna har fått ett stort genombrott och den kommunala skolan har både avreglerats och 

expanderat. Alla dessa förändringar i skola och samhälle ställer andra krav på skolan än vad 

som fanns på 1970-talet.  

Runt om i Sverige har antalet friskolor som etablerat sig på marknaden ökat rejält de senaste 

åren, friskolorna lockar med olika profiler såsom yrkesförberedande, och är ett hot mot den 

kommunala skolan som inte har möjlighet att hålla samma standard på undervisning vilket 

gör att antalet elever på gymnasieskolorna minskar, medan friskolorna växer och då främst i 

storstäderna (Skolverket, 2010). Broady (2007) påstår att det finns en skillnad mellan 

skolorna men även i den dolda läroplanen, den kan inte längre ses i singularis utan borde ses 

i pluralis, skillnaderna i skolorna är så stora och det är även elevernas sociala bakgrund vilket 

gör att det inte är rättvist att prata om endast en dold läroplan. Han menar att den dolda 

läroplanen skiljer sig stort vid jämförelse av en elitskola i ett rikt område och en kommunal 

skola i den fattiga förorten. Det finns även skillnader i länders dolda läroplan, vilket 

Çobanoğlu & Engin Demir (2014) framhåller i sin artikel, de menar att Turkiets skolsystem 

skiljer sig från andra länders gällande synen på jämlikhet bland eleverna och enligt 

författarna är det turkiska skolsystemet inte bekant med den dolda läroplanen. Turkiet är att 

land som har en stark stereotypisk syn på könsrollerna, medvetet behandlas pojkar och 
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flickor olika, och så även olika klasstillhörigheter. Elever från övre medelklass behandlas 

bättre än andra elever och läraren ger dem ofta större utmaningar för att på så sätt lyfta 

eleverna.  

På 1970-talet hade Broady (2007) en hypotes om att det var medelklassen som styrde 

skolsystemet och överklassen gjorde allt för att skolans inflytande skulle försvagas. Denna 

hypotes menar Broady var helt fel, idag med alla friskolor, särskilda skolor och elitskolor 

behöver överklassen inte själva sörja för att det går bra för deras barn, utan det gör skolan i 

form av olika undervisningsinriktningar. Föräldrar med både ekonomiskt och kulturellt 

kapital väljer att placera sina barn i elitskolor och universitet med ett välkänt namn eftersom 

skolans rykte idag är viktigare än vald utbildning (Broady, 2007).  

Broady (1981) beskriver att det inom den svenska skolan har funnits två stycken ideologier, 

den traditionella och den progressiva. Den progressiva ideologin uppkom i USA runt 1900- 

talets sekelskift i samband med den industriella revolutionen, anledningen var att det 

behövdes ett alternativ till det traditionsenliga undervisningssättet. Denna 

samhällsreformatoriska rörelse trodde på ett demokratiskt klimat i klassrummet där 

individen deltog i diskussionerna och där individen sattes i centrum. Denna ideologi 

dominerade sedan utbildningssystemet i Amerika fram till 1940-talet. I Sverige 

introducerades ideologin i två omgångar (Broady, 1981) den första runt 1940- talet och sedan 

igen vid 1970-talet, i samband med att progressivismen gjorde sitt intåg i skolan blev den 

dolda läroplanen dold från att tidigare varit synlig. Enligt Broady (2007) är skillnaden mellan 

den amerikanska, europeiska och svenska progressivismen att den svenska är extremt 

individualistisk vilket även syns i dagens skolsystem. Broady beskriver att den dominerade 

ideologin i skolan idag är att låta ”elever ta ansvar för sitt eget lärande” och ”att sätta upp 

egna mål”, något som han anser att eleverna inte klarar av då det är svårt att överblicka. 

Vidare menar han att genom att låta individer tro att de har egna val kamoufleras de dolda 

läroplanerna ännu mer. 

3 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen har vi valt att använda oss av de teorier som relaterar till 

ovanstående syfte och frågeställningar. Först presenterar vi den dolda läroplanen utifrån 

Donald Broadys perspektiv där han ger sin syn och förklaring på vad den dolda läroplanen är 

och hur den fungerar i den svenska skolan. I det första avsnittet går även att läsa varför social 

bakgrund och kulturellt kapital har stor betydelse för elevens framgångar i klassrummet. Till 

sist presenterar vi läroplan (2011) fastställd av regeringen och dess mål och syfte för att 

läsaren skall kunna göra en jämförelse och få en förståelse för att de bägge läroplanerna är 

helt olika men så beroende av varandra. Bourdieu (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 2002 & 

2008) behandlas sedan i centrala begrepp där habitus, kulturellt kapital och social bakgrund 
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presenteras. Samtliga begrepp är av stor vikt för att förstå den dolda läroplanens arbete i 

klassrummen och varför det finns sådana tydliga skillnader mellan olika elever samt varför 

de behandlas olika av lärarna. För att stärka teorierna har vi använt oss av sex stycken 

vetenskapliga artiklar av utländska författare, samtliga artiklar är sakkunnigt granskade 

(peer rewieved). Artiklarna är hämtade på Mälardalens högskolas databas Discovery. En utav 

de åtta artiklarna gick inte att hämta hem från Discoverys databas, istället sökte vi efter den 

på internet och kunde ta hem den därifrån. Två av artiklarna är svenska, den ena är 

publicerad i Pedagogisk forskning och den andra i Kritisk utbildningsskrift. Sökord har varit 

dold läroplan, skola, jämlikhetsmyt och klassherravälde. 

3.1 Den dolda läroplanen  

I Sverige var det Donald Broady (2007) som översatte det amerikanska begreppet the hidden 

curriculum till svenska och slutresultatet blev den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen 

som begrepp presenterades för första gången i Kritiskt utbildningsskrift som Broady var med 

och bildade på 1970-talet. I det allra första numret av tidsskriften presenterar och beskriver 

forskarna Borg & Bauer (1977) den dolda läroplanen som en uppsättning krav som eleverna 

måste följa, dessa är: 

Kravet att arbeta individuellt. Kravet att vara uppmärksam. Kravet att kunna vänta. Kravet att 

kontrollera sig motoriskt och verbalt. Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter. Kravet att 

underordna sig lärarens osynliga auktoritet (Borg & Bauer, 1977). 

Ovanstående citat innehåller sex olika krav som eleverna behöver kunna bemästra för att 

finna en dräglig tillvaro i skolans värld och för att uppnå goda resultat. Kraven ligger på en 

normal nivå för vad samtliga elever borde klara av och bottnar i vanlig barnuppfostran. För 

elever som inte behärskar eller accepterar kraven väntar en tuff och hård tid i skolan där de 

väldigt tidigt kommer bli varse om att de inte behandlas likadant som övriga elever.  

Borg & Bauer (1977) bedrev under 1970-talet liknande klassrumsobservationer i Danmark 

som Jackson (1990) gjorde i USA under 1960-talet. Borg & Bauers krav i den dolda 

läroplanen har tydliga likheter med Jacksons begrepp crowd, praise och power. Bägge 

studierna menar att den dolda läroplanen innebär att eleverna lär in outtalade krav som finns 

i klassrummet vilket bekräftas i Thornbergs (2009) studie, där han beskriver den dolda 

läroplanen som allt eleven lär sig som inte står med i läroplan (2011). Att det finns en dold 

läroplan som lär ut färdigheter/kunskaper som ej står med i läroplanen är inte ett problem 

enligt Broady (1981), dock anser han att det är ett problem att den är dold, att varken elever, 

lärare eller föräldrar faktiskt har kännedom om hur utbildningssystemet egentligen är 

utformat och vad eleven lär sig utöver de olika ämnena. Han menar att en lösning på 

problemet kan vara att göra den dolda läroplanen synlig eller att avskaffa den helt. För att 

synliggöra den dolda läroplanen finns det flera olika åtgärder som kan öppna upp för en 

förståelse för den, till exempel kan skolorna börja med att bekräfta och identifiera den dolda 
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läroplanen, många skolor vägrar att bekräfta dess existens och befinner sig hellre i ett 

tillstånd av förnekelse (Dekle, 2004). Vad gäller avskaffning av den menar Broady (1981) att 

detta inte går eftersom den är förbunden med hur undervisningen ser ut och även med 

skolan som institution och elevers och lärares behov av den, indirekt är den förbunden med 

skolans samhällsansvar där den fungerar som en strategi för att sortera bort de elever som 

inte klarar av rådande krav. För de elever som har blivit bortsorterade väntar enligt Broady 

(1981) ett liv i samhället som lönearbetare där denne säljer sin arbetskraft på 

arbetsmarknaden. Att de bortsorterade går vidare till lönearbete är inte på något sätt 

underligt, utan det vi menar är att i jämförelse med övriga duktiga och framåtsträvande 

elever har dessa elever inte samma möjlighet att fortsätta till högre studier. Självklart 

kommer även många av de som inte blivit bortsorterade att bli lönearbetare efter att de 

avslutat sina högre studier, dock skiljer sig lönearbetet åt såtillvida att de icke bortsorterade 

kommer att ha prestigeyrken med karriärmöjligheter och märkbart högre lön. De ”vanliga” 

lönearbetarna kommer att fortsätta arbeta tills de drabbas av utslitningsperspektivet vilket 

leder till sjukskrivningar och förtidspensionering, vi menar att sorteringen i skolan 

bestämmer individens yrkesval och framtida mående, allt är en fråga om klass och social 

bakgrund.  

Den dolda läroplanen kommer i många skepnader varav en är skolans regler som används av 

lärarna för att förbereda och utbilda nya medborgare åt samhället, dessa regler är uppbyggda 

på två sätt, dels lär de eleverna att inte ifrågasätta reglerna samt att vara passiva och 

ickedeltagande i upprättandet av reglerna (Thornberg, 2009).  

Skolan är en fostrande institution och fostran sker under lektionstid vare sig läraren vill det 

eller inte. Hur eleven fostras och behandlas samt hur läraren bemöter och hjälper eleverna 

beror enligt Broady (1981) på elevens sociala bakgrund. Han gör en tydlig skillnad mellan 

olika klasstillhörigheter där han beskriver hur arbetarklassbarn har svårigheter i att anpassa 

sig till skolans värld och krav där elevernas sociala bakgrund inte stämmer överens med 

uppsatta krav och mål. I motsats till dessa elever finns medel- och överklasselever som har 

tillräckligt med kapital för att klara skolans förväntningar och som kan foga sig efter lärarens 

önskemål  

 Den sociala bakgrunden är den viktigaste faktorn för bra betyg och högre utbildning, Broady 

(1981) förklarar skillnaderna såhär:   

De av oss som jobbar på lågstadiet vet att ungarna ofta redan i ettan klassas som ››starka‹‹ 

eller ››svaga‹‹, och lite fyrkantigt uttryckt så finns det sen två osynliga ››linjer‹‹ upp genom 

årskurserna, varav den ena leder till högre utbildning och prestigeyrken, och den andra, där de 

flesta arbetarbarn hamnar, snabbare ut på arbetsmarknaden. Läraren bemöter elever som hör 

hemma på skilda ››linjer‹‹ helt olika, de lär sig olika saker och de byter sällan ››linje‹‹ (s.18). 

Detta citat bekräftar att alla barn inte behandlas lika trots att det är fastställt i läroplan 

(2011), den första sorteringen sker redan i lågstadiet och kommer att följas av fler. 
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Booher-Jennings (2008) visar i sin studie att pojkar och flickor har olika upplevelser av 

klassrumssituationen samt i interaktionen med läraren. Medan flickorna följer klassrummets 

och lärarens uppsatta regler, upplevs pojkarna vara mer stökiga. Trots samma 

förutsättningar har pojkar generellt ett sämre resultat vilket antas bero på att de inte försöker 

tillräckligt mycket. Författaren hänvisar här till prestationsideologin som är ett viktigt inslag i 

den dolda läroplanen. Elevens individuella prestationer, hårt arbete samt nedlagd tid på 

studier visar sig i goda testresultat samt höga betyg, författaren menar att social status inte 

ärvs, utan uppnås utav egen kraft.  

För elever med hög social bakgrund väntar en högre utbildning och ett välbetalt arbete, 

genom lärarens försorg utmanas eleverna att tänka och resonera i klassrummet vilket öppnar 

nya dörrar. För övriga elever med en lägre social bakgrund som inte kan leva upp till skolans 

samt den dolda läroplanens krav, blir lärarens och skolans uppgift i stället att förbereda 

arbetarklassbarnen för lönearbete. Elever som befinner sig på varsin sida om skiljelinjen gör 

sällan klassresor utan stannar kvar och bildar familj med likasinnade. Broady (1981) menar 

att läraren sätter betyg på barnens sociala bakgrund och inte på dennes prestationer. 

3.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Skolverket (2013) har tagit fram en läroplan med syftet att elever i grundskolan ska lära sig 

att utveckla sina kunskaper och förstå värdet av en livslång lära, att väcka lusten till att vilja 

lära sig nya saker och prova nya idéer. Skolväsendet är uppbyggt på demokratins grund, och 

med hjälp av skollagen (2010:800) och genom utbildningen lyfts respekten fram för 

mänskliga rättigheter och det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar.  

Den svenska läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är indelat i 

tre delar, 1) skolans värdegrund och uppdrag, 2) övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen och 3) kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Dessa tre delar är 

fastställda av regeringen, men skolans kunskapskrav fastställs av skolverket. Dock är det inte 

alla skolor som helt följer dessa tre delar vilket beror på att grundsärskolan, specialskolor 

samt sameskolor använder sig av kursplaner som kompletteras med kunskapskrav som 

fastställs av myndighetsföreskrifter av Skolverket. I läroplanen står det: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Läroplan, 

2011, s.9).  

Ovanstående citat beskriver hur skolan anpassar lärandet efter elevens ålder vilket innebär 

att i lågstadieskolor är lärandet mer inriktat på lek och lättsam inlärning. Lärarnas uppgift i 

lågstadiet är att locka eleverna med att skolan är en plats där det är roligt att lära sig något.  
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Enligt läroplan (2011) måste skolan även stimulera eleverna till att nå de nationella målen 

och tillvägagångssättet innebär att skolan ger klara direktiv för elever och dess föräldrar, vad 

utbildningen har för mål, vilka krav, rättigheter och skyldigheter som förväntas av eleven och 

dess vårdnadshavare. Skolan vill ha en god kommunikation med eleven och föräldrarna, 

skolan anser att det är viktigt att föräldrarna känner stöd från skolan då fokus skall vara på 

att göra det så bra som möjligt för eleven. Fostran och utveckling ska ske i samarbete mellan 

skola och hem, dock är det skolans uppgift att främja elevens intresse att vilja lära sig och 

utveckla sina kunskaper. Skolan har två sätt att locka elevens intresse till lärandet och det är 

genom skapande arbete och lek.  

Utåt sett ser samhällets medborgare skolan som en mycket vänlig och rättvis instans, men 

Bourdieu menar: 

Varje utbildningssystem kännetecknas med andra ord av en funktionell dubbelhet som man 

tydligt kan se i de traditionella utbildningssystemen, där strävan efter att bevara systemet och 

den kultur som detta förmedlar sammanfaller med ett yttre krav på att bevara en existerande 

samhällsstruktur. Det är just för att det traditionella utbildningssystemet har en relativ 

självständighet som det på sitt speciella sätt kan bidra till att reproducera klasstrukturen 

(Bourdieu, 2008, s.251). 

Enligt ovanstående citat är det viktigt att det förblir ordning och reda i skolan och utåt sett är 

skolan en verksamhet som ger intrycket av att vara mycket medgörlig i samhällets utveckling, 

men innanför de fyra väggarna agerar skolan självständigt där de gör som de själva vill. Det 

är viktigt att utbildningssystemet följer sina egna regler för att på bästa sätt följa de krav som 

ställs för att hålla den legitima ordningen inom skolväsendet vilket även inkluderar 

läroplanen. 

Skolverket (2013) refererar till den svenska läroplan (2011) att all undervisning ska kopplas 

till fyra viktiga perspektiv som eleven skall lära sig samt arbete utifrån. De fyra perspektiven 

är: 1) historiskt perspektiv som innebär att eleven lär sig förstå det som har hänt förr i tiden, 

nutid och framtid. Eleven får kunskaper om livets sammanhang 2) miljöperspektiv, eleven 

får lära sig att ta ansvar för sin egen miljö, men även för den globala miljön samt vad som 

krävs för att skapa hållbar utveckling 3) internationellt perspektiv, innebär att eleven ska få 

förståelse för internationalitetens solidaritet och för begreppet kulturell mångfald samt 4) 

etniskt perspektiv som är det viktigaste av de alla enligt Skolverket (2013), att ge eleven 

redskap och färdigheter till att göra eftertänksamma handlingar med sina medmänniskor.  

Enligt läroplanen är det lärarens uppgift att lära eleven samhällets värdegrund, konsekvenser 

av ens egna handlingar och att kunna samarbeta i grupp. I läroplanen står det även att 

läraren måste se till varje enskild elev och dess behov samt att få eleven att vilja ta eget 

ansvar för sina studier. Skolan har tydliga riktlinjer som är att arbeta för att varje elev skall 

ha lika möjlighet till studie- och yrkesval oavsett kön, socialt- och kulturellt kapital. Rektorns 

åtaganden för elevens lärande är att följa upp skolans krav, resultat och mål. Skolans 

arbetsmiljö utformas för att gynna eleven och måste kontinuerligt följas upp så att eleverna 

får den hjälp de behöver. Hjälpbehovet hos eleverna kan variera och avhjälps med till 
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exempel handledning, tillgång till extra stöd i undervisningen eller god kvalité på läromedlen. 

Läroplanen är till för alla inom skolans verksamhet, föräldrar, elever, lärare samt rektor och 

finns där för elevens bästa. 

Orsaken till att utbildningssystemet så perfekt lyckas klara av sin ideologiska funktion beror 

enligt Bourdieu på: 

[…] legitimera den etablerade ordningen – ligger i att lyckas dölja de relationer som i ett 

klassamhälle förenar en inpräglingsfunktion, det vill säga en intellektuellt och moraliskt 

integrerande funktion, med en bevarande funktion som består i att vidmakthålla den 

klasstruktur som kännetecknar just detta samhälle (Bourdieu, 2008, s.251-252). 

Ovanstående citat beskriver att läraren har en slags auktoritär makt över sina elever vilket 

innebär att skolan kan hålla sin ideologiska tanke vid liv. Samtidigt försöker skolan få 

samhället att tro på att skolan gör det rätta för eleverna eftersom det är en gammal och 

traditionsenlig verksamhet, men i stället ger det skolan utrymme att utöva kontroll över 

eleverna.  

Hösten 2012 infördes en obligatorisk betygssättning från årskurs sex, enligt 

Regeringskansliet (2013) skall detta generera till bättre resultat. På Skolverkets hemsida 

(2013) går det att läsa i läroplan (2011) om betygssystemet och hur den underlättar för 

läraren vid betygsättning. Även vårdnadshavaren kan där läsa vad som krävs av eleven. I 

dagsläget är betygssystemet A, B, C, D, E och F där A är högst och F är underkänt. Beroende 

på vilken årskurs eleven går i har betygen olika kunskapskrav. Dock är det viktigt för skolan 

och hemmet att skilja på kunskapskrav och betygskrav. Elever i alla årskurser har vissa 

kunskapskrav som bör uppfyllas enligt skolan, medan betygskrav endast är till för elever från 

årskurs sex till nio. Läraren skall arbeta efter att bedöma varje elev som en unik individ i 

varje skoluppgift, men betygsbedömning har en annan syn: 

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 

finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns specifika kunskapskrav för 

olika betygssteg” (Läroplan, 2011, s.18). 

Det läroplanen menar med citatet är att skolsystemet har ett nationellt ansvar för eleverna 

vilket är att alla elever från årskurs sex i Sverige skall ha exakt lika kunskapskrav för att 

kunna lyckas med sina studier. Från betygssystemet går det att utläsa vad som förväntas av 

eleverna för att lyckas uppnå de olika kunskapskraven som skolan kräver.  

Läroplan (2011) är mycket tydlig med att skolan är en social och kulturell mötesplats där alla 

som vistas innanför skolans ramar är lika mycket värda. Däremot gäller inte samma krav när 

det kommer till likvärdig utbildning och undervisning, eftersom elever har olika 

förutsättningar och behov skall skolan utgå efter vad varje specifik elev behöver. Landets 

skolor har samma mål, men vägen dit kan se olika ut beroende på vad eleven har för 

förutsättningar, vilket gör att undervisningen inte kan utformas från en speciell mall. 
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Läroplanen gör gällande att varje enskild elev är en unik individ, skolan ska ha förståelse för 

att eleverna är olika. Ingen elev skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Skolan skall arbeta för att ge lika 

rättigheter och det är viktigt att det traditionella könsmönstret motarbetas med syftet att 

eleverna ska känna sig trygga med att våga pröva nya saker och våga utvecklas inom områden 

som förr har varit mer styrt av könsroller. 

3.3 Begreppsförklaringar 

Nedan presenterar vi tre stycken begrepp som är viktiga för att förstå hur den dolda 

läroplanen arbetar i skolan. Samtliga begrepp mynnar från Pierre Bourdieus teorier och 

förståelsen för dessa hjälper läsaren att koppla ihop levnadsvillkor med den dolda 

läroplanen. Det är den sociala bakgrunden som är den viktigaste faktorn gällande lärarens 

bemötande, bedömning samt betygssättning av eleverna. Beroende på hur den sociala 

bakgrunden ser ut hos eleverna har de även på olika sätt förskansat sig olika kapital samt 

utvecklat ett personligt habitus. Det kulturella kapitalet hjälper eleven att förhålla sig till 

rådande regler i skolan men ligger även till grund för hur eleven uppfattar läraren samt hur 

eleven lär in saker samt utrycker sig själv i olika situationer. Habitus kan ses som smak och 

preferenser för vad eleven föredrar både privat och inom skolan såsom mat, böcker, umgänge 

och musik. 

3.3.1 Social bakgrund 

Författarna Mats B. Andersson, Donald Broady, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, 

Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme skriver i boken ”Välfärd och skola”: 

”Delar vi in eleverna utifrån föräldrarnas högsta sociala klass är det tydligt att medelbetygen 

varierar med elevernas sociala ursprung” (Andersson m.fl., 2000, s.44). 

Ovanstående citat beskriver att elever med stark social bakgrund har högre betyg än elever 

med låg social bakgrund, och det enda sättet att veta vilken social bakgrund en elev har är att 

ta fram information om deras föräldrar. Dock finns det alltid undantag, det finns föräldrar 

som vill sina barn bättre än vad de själva hade under sin skolgång och därför hjälper de sina 

barn på samma sätt som om de kom från en högre plats i hierarkin.  

Enligt Pierre Bourdieu (2008) är uppfostran och normer något som framställs ur 

familjerelationen och elevens sociala bakgrund är en mycket viktig del i hur denne kommer 

att påverkas i skolgångens utveckling och i olika sociala sammankomster. Läraren iakttar 

eleven för att göra en bedömning angående elevens sociala bakgrund, läraren studerar 

elevens kroppsspråk, uppförande samt språk. Genom ett så kallat språktest kan läraren få ett 

”hum” om vilken nivå elevens sociala bakgrund kan tänkas ligga på, men ett sådant test är 

egentligen fel tillvägagångssätt för att förstå elevens bakgrund. Testet berättar bara om 
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eleven har ett starkt eller svagt ordförråd, vilket inte är tillräckligt för att avgöra elevens 

ursprung. Bourdieu (2008) menar att utbildningssystemet härstammar från den traditionella 

pedagogiken, även kallad inpräglingsteknik som är till för att ge eleven verktyg till att kunna 

ta emot kunskaper från läraren. De elever som anammar denna teknik bäst är de elever som 

besitter språkets kunskap. Det är en rikedom att förstå inpräglingstekniken eftersom den 

öppnar upp till ett ökat intresse att vilja lära sig. Allt detta bygger på att eleverna har en god 

språklig kunskap och kan kommunicera bra med sin lärare. Den sociala bakgrunden och 

kommunikationen mellan elev och lärare har stor betydelse för elevens utbildningsmässiga 

öde. Kunskapen och förståelsen genom att äga ett bra språk kan ge eleven positiva influenser 

till att lyckas bättre än de elever som inte har ett vårdat språk eller kunskap i användandet av 

språket (Bourdieu, 2008).  

Tomas Englund skriver i sin artikel ”Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre 

senaste decennierna” att: 

”Den foucauldianska språkanvändningen innehåller således som regel en disciplinerande 

aspekt och fyller på så sätt i den nya utbildningssociologins klassiska upptrampade spår med 

utbildning som en form av social kontroll och symboliskt våld” (Englund, 2004, s.44). 

Det författaren menar med citatet är att om läraren kan få eleven att förstå 

undervisningsspråket, så kommer eleven att göra det läraren kräver av denne, och eftersom 

det då inte kommer uppstå några kommunikationsproblem blir undervisningen mer givande 

för både lärare och elev. Genom språket går det att styra eleven i en viss riktning, till exempel 

genom att utföra en skoluppgift på ett visst sätt. Undervisningsspråket är av betydelse där 

lärarens påverkningsgrad är kopplad till undervisningsinstitutionen, det är inte bra att 

separera dessa två begrepp från varandra eftersom undervisningsspråket är av auktoritär roll 

och behöver bemästras av en kunnig person (Bourdieu, 2008).  

En elev från arbetarklassen måste kämpa mer för att klara den hårda urvalsprocessen i 

skolan. Att klara uppsatta kriterier är en förberedning för framtida högskoleutbildningar. 

Elever från arbetarklassen befinner sig relativt långt borta från det språkiga kapitalet 

(akademiska språket) och den pedagogiska mortaliteten, vilket innebär att de är lätta att 

avfärda från att studera på högskolor och universitet eftersom de inte alltid klarar de krav 

som skolan ställer på denna grupp. Bourdieu menar att elever från arbetarklassen måste 

anstränga sig hårdare än överklassen för att klara av sina studier. 

Det är faktiskt bara det differentiella urvalet efter social bakgrund, och i synnerlighet 

överselektionen av arbetarstudenter, som systematiskt kan förklara variationerna i språklig 

kompetens som en funktion av social bakgrund, och i synnerlighet eliminera eller vända det 

direkta sambandet (som kan observeras på skolsystemets lägre nivåer) mellan innehav av 

kulturellt kapital (identifierat genom faderns yrke) och grad av framgång (Bourdieu, 2008, 

s.121). 
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Ovanstående citat innebär att i samband med att eleven fått kunskap/insikt om sitt ursprung 

kan denne vara villig att göra en förändring, att få en möjlighet att utvecklas och ta sin sociala 

bakgrund till en högre nivå.  

Högskolor och universitet har tidigare haft en snävare syn på urvalet av studenter, förr var 

det mestadels män och överklassen som fick sina ansökningar godkända. Idag har 

arbetarklassen och framförallt kvinnor lättare att studera på högskola och universitet vilket 

ger en möjlighet att förändra samhällsbilden till något positivt. Mats Trondman (1993) 

menar att social bakgrund kan kopplas ihop med elevens syn på samhället, den sociala 

miljön, intresse för det kulturella och skolerfarenheter, vidare anser han:  

”När vi talar om och forskar kring klassresenärer måste vi tydliggöra vad vi avser, inte minst 

mot bakgrund av att begreppet har använts och används i en rad olika avseende” (Trondman, 

1993, s.28).  

Här menar författaren att människan är förändringsbar och med en egen vilja kan 

människan komma hur långt som helst, det är tron på sig själv som kan avgöra hur 

individens historia kommer att se ut. Enligt Bourdieu (2008) kan det uppstå komplikationer 

i sådant tillvägagångssätt för de elever vars föräldrar har en svag social bakgrund, det blir 

svårt för eleven att ”stiga” i sin existens inom utbildningsprocessen. Anledningen är att det 

finns en syn på människans koppling till begreppet social bakgrund som beskrivs med orden 

”stigande” och ”fallande”. Varje individ befinner sig i olika tidpunkter i livet som kan avgöra 

dess framtid. Trondman refererar till Bourdieu som menar att ”Individens bana genom livet 

är präglad av det sociala ursprunget men också av individens egenskaper och förmåga att 

handskas med sina egna existensbetingelser och sin livssituation” (Trondman, 1993, s.29). 

En individ som är högt uppsatt i den sociala hierarkin har bättre kunskap i att uttrycka sina 

känslor både kroppsligt och verbalt. Det går att koppla ihop en persons kroppsspråk och det 

verbala språket med social status. Personer i en grupp som utmärker sig genom att vara 

högljudda och använda många svordomar för att uttrycka sin ilska, är i regel ganska långt 

ned i den sociala hierarkin. Det finns en bild om att personer med högre social klass äger ett 

bättre ordförråd än de som kommer från lägre klasser, vilket även innebär att det finns en 

skillnad i elevens ursprung när det gäller förhållandet till skolspråkets kunskap och dess 

kultur. För elever som inte behärskar skolspråket fullt ut uppstår ibland komplikationer i 

undervisningen, vilket kan resultera i att elevens förhållande till skolspråket blir aningen 

spänd, men det kan även innebära att eleven tar situationen med ro. Den sociala statusen har 

stor påverkan på var eleven befinner sig i den sociala hierarkin både i klassummet och i det 

privata (Bourdieu, 2008). Ju högre upp i hierarkin desto bättre klarar eleven av att hantera 

olika språkliga situationer i klassrummet än den elev som har lågt socialt kapital.  

Elevens sociala bakgrund kan även kopplas samman till kön, flickor har fått en annan 

uppfostran hemifrån och är även mer skolintresserade än pojkarna, vilket gör att läraren 

ställer högre krav på flickorna. Naturgivna könsskillnader innebär att social bakgrund och 

kön inte bör sättas in i samma fack eftersom alla elever är unika och har olika 
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förutsättningar. Samhället och skolan bör bortse från sociala för- och nackdelar för eleven 

och istället fokusera på utbildningens för- och nackdelar och vad skolan kan göra för varje 

enskild elev. Detta resonemang skulle flytta fokus bort från elevens negativa tänk till vad 

utbildningen kan ge eleven för fördel, vilket skulle gynna alla elever och inte bara enstaka 

grupper i skolan eller i samhället. Bourdieu skriver i sin bok Reproduktionen från 2008 att 

skillnaden mellan begreppen ”godkända” och ”kuggade” innebär att skapa perspektiv på 

utbildningssystemet som sållningsinstans, därmed sorteras elever in i fack: 

Motsatsen mellan ”godkända” och ”kuggade” skapar alltså ett felaktigt perspektiv på 

utbildningssystemet som sållningsinstans. Baserad på kandidatens erfarenhet (faktisk eller 

potentiell, direkt eller förmedlad, tidigare eller aktuell) döljer examinationens motsatsställning 

relationen mellan hela kandidatgruppen och dess komplement (det vill säga gruppen icke-

kandidater), vilket onödiggör all efterforskning av de dolda kriterierna för urval av dem som 

examinationen tycks sålla (Bourdieu, 2008, s.203). 

Ovanstående citat beskriver att sållningsinstansen kan kopplas samman med att ”godkänna” 

eller ”kugga” elever på provskrivningar, men egentligen innebär sållningen att välja mellan 

bra och dåliga elever, de elever som håller måttet är oftast elever med stark social bakgrund.  

Clas–Uno Frykholm & Ragnhild Nitzler (1989) refererar till Nell Keddie (1970) som menar 

att ”medelklasseleverna uppfattas därför som mer samarbetsvilliga och intresserade av 

skolarbete, medan arbetarklassbarnen ses som ointresserade eller obegåvade” (s.51).  

Författaren Jessica McCrory Calarco (2014) säger att det beror på att medelklasseleven har 

ett större stöd i sin utbildning från sina föräldrar. De har andra förutsättningar att engagera 

sig i sitt barns skolgång än vad arbetarklassens föräldrar har, eftersom den gruppen av 

föräldrar måste spendera mer tid på sitt arbete än i hemmet, vilket då går ut över barnens 

studier.  

Bourdieu (2008) beskriver ett intressant perspektiv över de samhällsklasser som döms till 

omedelbar eller fördröjd själveliminering, vilket innebär att eleven själv väljer att inte 

fortsätta sina studier och det är oftast elever med svag social bakgrund som fattar detta 

negativa beslut.  

Skolans resurser skall vara lika för alla enligt läroplan (2011), och det borde inte vara skolans 

koncept att utbildningssystemet ska utöva makt med hjälp av ekonomiska medel för att 

eventuellt bli avgörande, för hur studierna kommer att arta sig för elever med svaga 

kunskaper. Att läraren och den pedagogiska verksamheten inte bara bryter ner den stora 

frågan kring elevens sociala bakgrund beror på dess mångtydlighet, ett strukturellt 

sammanträffande mellan det etos (sed, sedlighet) som eleverna har och den nuvarande 

sociala ställningen som kan påverka dess etos. Det förspills både tid och pengar då det sätts 

ett pris på relationerna mellan elevens sociala ursprung och deras utbildningsmässiga 

resultat. Elevens studieresultat beror till stor del på hur denne har det inom det privata 

området, det vill säga ekonomiskt, begåvningsmässigt eller låg motivation. Frykholm & 

Nitzler (1989) refererar till Bourdieu & Passeron (1964, 1970) som beskriver följande: 
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Skillnader mellan olika samhällsklassers ekonomiska och kulturella tillgångar, och hur dess 

skillnader tar sig uttryck i de skilda utbildningsnivåer som olika individer uppnår. Vad de till 

slut påvisar är endast att olika individer, beroende på vilken social bakgrund de har, inte har 

samma chanser att nå ”pyramidens topp” (Frykholm & Nitzler, 1989, s.95). 

Citatet ovan menar att om eleven inte har någon i sin omgivning eller något från sin 

bakgrund som kan ge positiv påverkan, pushning eller stöd, är det svårt att nå framgång med 

sina studier och det är svårt att göra en utbildningsresa som kan öppna upp andra 

möjligheter i livet.  

Birgitta Kullberg (2014) menar att ”själva lärandet ses som en förändring i människans 

tänkande och i relation till den miljön och den kultur hon befinner sig i” (s.66). Kullberg 

(2014) refererar till Sjöström som menar att ”människan existerar visserligen inom givna 

villkor (arv, uppväxtmiljö, andra människor, naturlager), som ger förutsättningarna – sätter 

ramen i form av möjligheter och begränsningar” (s.66).  

3.3.2 Kulturellt kapital 

Bourdieu (1994) beskriver kapital som de symboliska, ekonomiska, materiella och kulturella 

tillgångar en individ äger och förvaltar. Beroende på vilken social klass individen är född i är 

den utrustad med olika mängd kapital och dessa kapital kan ändras över tid. I 

Kultursociologiska texter från 1993 förklarar han att kapital tar tid att utvecklas och förs 

vidare genom generationer. En individ får sina kapital överförda från bägge sina föräldrar 

dock kan kapitalen vara av olika sort, det ekonomiska kapitalet kan komma från fadern och 

det kulturella från modern. Den samlade kapitalvolymen (alla kapital inräknade) kan under 

en individs levnad förändras, den kan minska, öka eller förbli konstant. Även den enskilda 

kapitalarten kan genomgå förändringar, till exempel kan det ekonomiska kapitalet minskas 

kraftigt, men individen kan ändå behålla sitt kulturella kapital. Om kapitalvolymen hålls 

konstant är det möjligt att dölja för andra individer att en förändring i kapitalarten har skett.  

Bourdieu (1993) konstaterar att det geografiska avståndet har betydelse för var de med 

kulturellt kapital är bosatta, oftast bosätter de sig i storstäder där utbudet av kultur och 

tillgångar är samlade, dock om avståndet tillåter och om förflyttningstiden till olika tillgångar 

är acceptabel finns det möjlighet att bosätta sig utanför staden. En anledning till att 

lantbrukare bor på landet är att de har lågt kulturellt kapital och därför inte har behov av att 

bo i staden. Genom att studera barn i olika sociala klasser har Bourdieu kommit fram till att 

det kulturella kapitalet ligger till grund för utbildningsframgångar. Vilket även ses hos 

Carmen Mills (2006) som menar att läraren bör ha elevens sociala bakgrund, habitus och 

kulturella kapital i åtanke. Att förstå elevens bakgrund gör att läraren bättre kan förstå eleven 

och därmed kunna hjälpa de elever som är marginaliserade att öka sina chanser att klara av 

målen med sina studier.   

Det kulturella kapitalet existerar enligt Bourdieu (2002) i tre olika tillstånd, i det 

förkroppsligade, i det objektifierade och i det institutionaliserade tillståndet. Kapitalet i det 
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förkroppsligade tillståndet existerar som dispositioner i kroppen samt i hjärnan och sinnet. 

Processen där individen ackumulerar kapital sker genom ett livslångt inlärande vilket 

föräldrar och utbildning bidrar till. Kapital i denna form är vad som kallas för bildning, 

kultur och skolning. För att förvärva/erhålla kapitalet krävs mycket tid och arbete av 

individen, vilket kan bli ett högt pris att betala. Kapitalet är en del av personen, en del av 

habitus och kan aldrig överföras, köpas, lånas eller ärvas till andra människor. Det kulturella 

kapitalet i förkroppsligad form dör tillsammans med ägaren. Till skillnad från det 

ekonomiska kapitalet är detta kapital osynligt vilket beror på de sociala villkoren för dess 

överföring och förvärv, stundtals kan det kulturella kapitalet misstas för symboliskt kapital 

och istället ses som befogad kompetens. Det kulturella kapitalet i det objektifierade 

tillståndet är till skillnad från det förkroppsligade tillståndet ett objekt som är överförbart 

och även synligt såsom instrument, böcker, tavlor byggnader och olika skrifter. Dessa olika 

objekt kan användas både symboliskt och materiellt, dock behövs ekonomiskt eller kulturellt 

kapital för att dra nytta av dem. Detta innebär att en individ med stort ekonomiskt kapital 

kan köpa en dyr tavla eller vas, dock kan individen inte tillägna sig eller dra nytta av objektets 

syfte om denne inte har tillgång till ett förkroppsligat kulturellt kapital. Vasen eller tavlan blir 

då bara ett objekt som existerar eftersom ägaren inte kan ”konsumera” objektet på det sätt 

det är tänkt. Det objektifierade kapitalet kan bara definieras i relation med det förkroppsliga 

kapitalet. I det sista institutionaliserade tillståndet menar Bourdieu (2002) att det är de 

akademiska meriterna som är det kulturella kapitalet, genom högre studier har individen 

förskansat sig en form av kulturellt kapital vilket även ger bäraren kulturell kompetens. 

Denna kompetens är ett bevis på att individen har ett garanterat värde av kulturellt kapital 

som är givet vid en viss tidpunkt i livet. Den akademiska utbildningen kan ses som ett 

förkroppsligat kapital eftersom den har biologiska gränser och därför kommer att dö med 

ägaren.  

3.3.3 Habitus 

En habitus är enligt Bourdieu (1995) en uppsättning system av dispositioner som 

tillsammans med social position samt ställningstagande bestämmer hur individen skall agera 

samt orientera sig i olika situationer och i den sociala världen. Utifrån smak samt sociala 

villkor styr dessa dispositioner individens val av mat, parfym, dryck, politik, inredning, bilar, 

sport och fritidsaktiviteter samt hur individen väljer att förvalta sin kropp. Vilket även kan 

uttryckas så här i ett citat från Bourdieu (1992): 

En habitus, dvs ett system av dispositioner som förvärvats genom implicit eller explicit 

inlärning och som fungerar som ett system av generativa scheman, genererar de strategier som 

objektivt kan passa samman med de objektiva intressena hos sina upphovsmän utan att därför 

uttryckligen vara avsedda för detta (s. 51). 

Författaren menar i ovanstående citat att allt en individ gör och tycker om kommer från dess 

habitus som erhållits genom medveten och omedveten inlärning från tidig ålder. Samtliga 

intressen och val hos individen utgår från personens habitus (preferenser), detta innebär att 
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om individen är uppvuxen i ett arbetarklasshem med falukorv och pulvermos är 

sannolikheten väldigt liten att denne festar på ostron och går på opera senare i livet.  

Bourdieu (1993) beskriver i Kultursociologiska texter att habitus kan likställas med smak och 

att det är de olika klassificeringsscheman som bidrar till att individen betraktar och upplever 

samt klassificerar saker olika, han likställer det med: ”Ett system av välsorterade egenskaper, 

egenskaper som går bra ihop” (Bourdieu, 1993, s.303). I citatet menas att smaken ligger till 

grund för individens livsstil och utgår från individens preferenser i val av klassificerade 

objekt eller handlingar.  

Vidare menar Bourdieu (1995) att habitus även styr hur individen intar sin mat och dryck 

samt hur individen för och utrycker sig i sociala sammanhang, här gör sig klasstillhörigheten 

gällande och det som kan anses vara prestige för en klasstillhörighet kan ses som smaklöst 

och vulgärt hos en annan.  

I La reproduction utgiven 1970 förklarar Bourdieu begreppet habitus för första gången. Han 

menar att individen redan som barn går igenom en inpräglingsprocess där barnet utvecklas 

och formas utav föräldrarnas egenskaper, upplevelser och erfarenheter. Barnet observerar 

och imiterar föräldrarna vilket resulterar i en viss livsstil, habitus är ett resultat av 

människans uppväxt och enligt Bourdieu (1995) finns habitus med individen under hela livet 

och styr omedvetet individens val.  

Något som Bourdieu (1990) ständigt återkommer till i sina texter är att det som hänt i 

historien påverkar framtiden vilket beskrivs i nedanstående citat: 

The habitus, a product of history, produces individual and collective practices – more history 

– in accordance with the schemes generated by history. It ensures the active presence of past 

experiences, which, deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought 

and action, tend to guarantee the “correctness” of practices and their constancy over time, 

more reliably than all formal rules and explicit norms (s. 54). 

Här menar författaren att en individs habitus och tidigare individuella och kollektiva 

handlingar hör ihop med nutida och framtida handlingar, de är med andra ord 

sammanlänkade och garanterar att individen gör korrekta val som passar ihop med dennes 

habitus.  

Vid ett annat tillfälle uttrycker Bourdieu (1995) att tidigare erfarenheter som finns 

inneboende i kroppen hjälper individen att orientera sig i framtida situationer. Vidare talar 

Bourdieu (1990) om habitus som förkroppsligad och menar här att habitus kan ses som ett 

kroppsligt kapital bland övriga kapitalformer men även att den säkerställer dåtid med nutid. 

Bourdieu (1995) jämför livet med ett spel och habitus som en känsla för spelet, den individ 

som kan behärska både dåtid och nutid, det vill säga den som har spelet inneboende är även 

den spelare som behärskar spelet utan problem.  

Bourdieu (1990) påstår att det finns två olika sorter av habitus, en individuell habitus samt 

ett klasshabitus. Habitus kan aldrig vara likadan hos olika individer eftersom individers 
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erfarenheter alltid skiljer sig åt, detta innebär enligt Bourdieu (1992) att habitus är exklusiv 

för varje individ. När Bourdieu (1990) istället talar om klasshabitus innebär detta att 

individer från samma klasstillhörighet delar liknade erfarenheter och vanor såsom till 

exempel skola och uppväxt vilket även innebär att de har ungefär liknade syn på samhälle 

och omgivning.  

4 METOD 

Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av etnografisk metod som är bäst lämpad vid 

deltagande observationer. I samband med genomförda observationer fann vi även passande 

informanter till de intervjuer vi genomförde. Lärarna och pedagogerna som deltog i 

intervjuerna hade mycket goda kunskaper om skolverksamheten vilket bekräftar våra 

observationer.  

4.1 Etnografi 

Kullberg (2014) anser att etnografisk metod och deltagande observationer är en mycket 

beprövad metod och dess historia sträcker sig tillbaka till antropologernas tid då de 

studerade främmande samhällskulturer.  

Den etnografiska metoden har fyra kvalitéer, berättande, beskrivande, analyserande och 

tolkande vilket vi tror kommer stärka våra eventuella svar på det vi vill framföra med denna 

studie. Etnografisk metod ger en djupare inblick och ökar förståelsen för det som skall 

studeras, forskaren befinner sig i handlingarna vilket är positivt då forskaren med egna ögon 

bevittnar händelser och kommunikationer. Etnografiska studier kräver att forskaren har 

disciplin och professionalitet eftersom deltagande observationer är tidskrävande, vilket kan 

resultera i att forskaren glömmer sitt syfte med undersökningen och inte ser studien på ett 

objektivt sätt (Creswell, 2007). Kullberg (2014) menar att det bästa resultatet från en 

etnografisk studie är om forskaren ofta under sin undersökning påminner sig själv att hela 

tiden ifrågasätta sig själv vad det är som observeras. Metoden kräver att forskaren har 

tålamod och är kreativ eftersom metoden är relativ svår att utföra, det är även bra om 

forskaren har någon form av stöd och möjlighet att ventilera det som kommer fram i 

observationerna under tiden som undersökningarna pågår.  

Etnografisk metod innehåller tre faser som forskaren skall arbeta efter för att få goda resultat 

som sedan skall analyseras. Första fasen är förberedelser för fältet, i vårt fall läste vi in oss på 

vad etnografisk studie innebär samt på läroplan (2011). Vi fick även material skickat från 

skolorna där förhållningsregler och ordningsregler för skolan fanns presenterade. Den andra 

fasen är genomförande av fältarbetet, i två veckor observerade vi varsin skolklass, vi arbetade 
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hårt med att inte ”go native” det vill säga glömma bort anledningen till observationerna eller 

att bli bekväm i sin roll som lärarassistent. Under denna fas arbetade vi mycket med våra 

fältanteckningar och såg till att de blev renskrivna efter varje arbetspass. Den tredje fasen 

handlar om forskarens avslutande arbete som innefattar att analysera resultatet och att 

skriva en rapportering, vilket även vi gjorde med spänning för att sedan kunna presentera ett 

resultat.  

En viktig del med att genomföra en etnografisk studie är att få tillgång till fältet och känna till 

den så kallade ”gate-keepern”, denne person ger sitt godkännande till forskaren att 

genomföra sina observationer (Kullberg, 2014). I vårt fall var gate-keepern rektorn på skolan. 

För att smälta in i skolmiljön och bete oss naturligt erbjöd vi skolorna att hjälpa till som 

lärarassistenter vilket uppskattades. Vid en etnografisk undersökning kan det ta någon vecka 

innan omgivningen accepterar forskarens närvaro, och inte förrän då går det att studera 

eventuella problem.  

Det som bör tänkas på vid en etnografisk studie är att inte bara lägga fokus kring 

datainsamlingen utan studien och observationerna måste ske systematiskt. Det är av största 

vikt att hitta ett bra system för att kunna skriva ner sina anteckningar, att vara mycket 

noggrann med observationerna, att vara objektiv samt att våga ställa frågor till de 

observerade. Det kan vara en aning svårt att helt förbereda sig för en etnografisk studie 

eftersom det inte går att ha helt strukturerade frågor. Etnografisk metod är en process som 

pågår under en längre tid, det är sammanhanget som skall studeras, forskaren skall 

observera liknande situationer som eventuellt förändras över tid eller från handling till 

handling därför är det svårt för forskaren att redan innan färdigställa en mall att gå efter 

(Kullberg, 2014). 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att få fram material har vi genomfört en etnografisk undersökning på två olika 

lågstadieskor i en mellansvensk stad. Skolorna har ungefär 200-250 elever från förskoleklass 

upp till tredje klass och eleverna tillhör både arbetarklass samt medelklass. Bägge skolorna 

ligger några mil utanför stadskärnan, den ena skolan ligger i en kommun med ungefär 

10 000 invånare och den andra i en kommundel med 5 500 invånare. De deltagande 

observationerna har pågått under två veckor.   

Lofland, Snow, Anderson & Lofland (2006) beskriver svårigheterna med att få tillträde till 

olika arenor både privata och offentliga när man vill bedriva forskning. Enligt författarna 

finns det två olika roller som forskaren kan ha. Insiderrollen innebär att forskaren redan har 

befintliga kontakter både nära och ytliga med personer som kan hjälpa till med tillträdet till 

arenan. Medan outsidern inte ens vet vem denne skall börja prata med eller ta kontakt med. 

Vilken roll forskaren än har är det viktigt att komma förbi själva gate-keepern, den som har 

makten och som bestämmer om undersökningen skall genomföras eller ej. Som forskare är 

det viktigt att vara utrustad med kunskap, kontakter och artighet. För att få tillträde till 
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skolan och de klasser vi bedrivit observationer i skrev vi ett missivbrev till rektorn vid två 

olika skolor där vi berättade om vårt syfte med undersökningen. Eftersom vi bägge har haft 

och har barn i dessa skolor hade vi redan en befintlig kontakt med både lärare och rektor. 

Detta innebar att vi kom förbi gate-keepern i detta fall rektorn väldigt lätt och kunde börja 

med våra observationer nästan omedelbart.  

För att inte tappa fokus har vi valt att inte bedriva några observationer i våra egna barns 

klasser. Under de deltagande observationerna har vi agerat lärarassistenter för att på bästa 

sätt smälta in i miljön och för att kunna se vad det egentligen är som händer i ett klassrum. Vi 

har deltagit i klassernas samtliga lektioner och haft samma arbetstider som lärarna. Vi har 

även deltagit vid lunch samt varit med eleverna ute på rast. Innan vi började med 

observationerna hade vi bett rektorerna om ordningsregler och andra föreskrifter som skolan 

följer, dessa skickades hem till oss per mail så vi var pålästa innan vi började. I samband med 

de deltagande observationerna har vi även gjort kortare intervjuer med både klasslärare samt 

andra pedagoger på skolan. Intervjuerna har varit mellan 10-30 minuter långa då det varit 

svårt att få till konkreta intervjutillfällen.  

4.3 Urval 

Urvalet för denna undersökning är ett målinriktat urval även kallat strategiskt urval, vi 

bedömde att ett strategiskt urval var bäst lämpad för den här sortens undersökning då det 

gäller att på ett strategiskt sätt välja ut deltagare som kan vara relevanta för undersökningen 

och för intervjuerna (Bryman, 2008). Skolorna valdes utifrån en redan befintlig kontakt med 

personal på skolan, där vi tidigare frågat om möjligheterna till att bedriva observation i 

klassrummen. Intervjupersonerna valdes utifrån deras kunskap om läroplan (2011) samt om 

skolan de arbetar i. Inga vikarier intervjuades.  

Vi genomförde deltagande observationer i två veckor för att beskriva och förstå hur den dolda 

läroplanen yttrar sig i klassrummet, om sorteringsstrategierna användes i klassrummet samt 

hur elevens egna sociala bakgrund kan kopplas till formningen av dess eget lärande.  

4.4 Datainsamling 

Insamling av data under observationerna skedde endast i skolan där samtliga elever arbetade 

under lektionerna, i de fall där lektionen bedrevs ute på skolgården observerade vi givetvis 

där också.  

Bägge klassrummet var möblerade med kateder längst fram och med grupper av bänkar. En 

av oss satt på en stol i ett hörn längst fram i klassrummet där samspel mellan lärare och 

elever kunde observeras medan den andra befann sig i mitten av klassrummet där denne stod 

eller satt bredvid någon elev. Anteckningar fördes under tiden på ett block där stödord eller 

hela meningar nedtecknades beroende på situation. Under rasterna hade en av oss tillgång 
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till eget kontor där denne kunde sitta i lugn och ro och arbeta med insamlat 

undersökningsmaterial. Den andra av oss sammanfattade sitt material i klassrummet när 

eleverna hade eftermiddagsrast. Varje dag efter skolans slut renskrevs samtliga observationer 

i ett worddokument, medan det var färskt i minnet. Om några frågor skulle uppkomma från 

dagens observationer hade vi möjlighet att ringa till lärarna som fanns tillgängliga på sina 

kontor fram till klockan 16.30. 

Eftersom vi agerade som lärarassistenter rörde vi oss ofta runt i klassrummet för att hjälpa 

eleverna men även för att närvara på ett bättre sätt samt lyssna på elevernas diskussioner 

mellan varandra samt med lärare. För att inte gå ”native” höll vi distans till både lärare och 

elever, när eleverna betedde sig illa eller var elaka mot varandra lät vi läraren hantera 

situationen, detta blev för oss ett bra sätt att observera vad som egentligen försiggår i 

klassrummet. Ibland uppkom situationer (idrott, musik, slöjd) då vi inte kunde ha vårt 

anteckningsblock med, istället följde vi Kullbergs, (2014) råd:  

I det första skapar sig den som lär, användaren, en bild i huvudet genom sitt tänkande oftast 

relaterat till erfarenhet, alltmedan användaren, den som lär, i det andra fallet erhåller en bild, 

vilket leder till tänkande och erfarenhet av handlingar, händelser och situationer (s.84-85). 

Det författaren menar med citatet är att vid memorering av händelser är hjärnans funktion 

ett mycket bra redskap för forskaren som utför deltagande observationer. Det är lättare att 

hålla ett minne i huvudet om det associeras till en bild taget ur situationen som forskaren vill 

minnas. Det underlättar i arbetets gång samt att det stärker studiens reliabilitet.  

Enligt Kullberg, (2014) är det mycket viktigt att beskriva stegen i undersökningen noggrant, 

vilket förstärker undersökningens reliabilitet. För att göra en bra etnografisk undersökning 

finns det flera steg som forskaren bör följa. Forskaren bör och ska anteckna sitt 

tillvägagångssätt, beskriva på ett tydligt sätt om denne stöter på hinder som försvårar 

undersökningen eller om forskaren påträffar något som kan tyckas vara av obehag under 

observationerna, om så är fallet skall forskaren beskriva detta inträffande på ett begripligt 

och pedagogiskt sätt. Forskaren bör även vid deltagande observationer studera miljön, 

aktörerna, vilka aktiviteter som utspelar sig, händelser och om händelserna alltid sker vid en 

viss tidpunkt på dagen, vilka mål som aktörerna försöker att nå samt vilken känsla som finns 

på de objektiv som forskaren studerar. Vi har försökt att följa samtliga av dessa steg och vi 

anser att vi har fått tillräckligt med material för att kunna svara på vårt inledande syfte och 

frågeställning.  

Vi har även genomfört kortare kvalitativa intervjuer med lärare och pedagoger, intervjuerna 

har tagit mellan tio och trettio minuter. Intervjuerna har skett på skolan där lärarna och 

pedagogerna känt sig trygga och samtliga intervjuer har spelats in med mobiltelefon efter att 

lärarna har godkänt detta. Materialet har sedan transkriberats.  

Materialet till tidigare forskning har hämtats från litteratur som vi har ansett passande för 

denna studie. Litteraturen har eftersökts i bibliotekets katalog och vi har även haft stor hjälp 

av flera bibliotekarier som har kommit med idéer om vilken litteratur som kan vara av nytta. 
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Den största delen av använt material kommer från primärkällor, vid något tillfälle har vi 

använt oss av sekundärkällor, vi känner dock inte att uppsatsen står och faller med detta.  

4.5 Databearbetning 

Efter avslutade observationer har vi träffats för att sammanställa de fältanteckningar vi 

samlat på oss. Två veckors observationer i varsitt klassrum ger väldigt mycket information. 

För att inte gå vilse i informationen valde vi att försöka tematisera de olika situationerna för 

på att något sätt sålla i materialet. Det som var uppenbart valde vi att behålla medan vi kunde 

lägga undan det som inte passade in i sammanhanget. Viktiga ord och meningar kodades för 

att passa in i de olika teman vi hade bestämt. Efter ett tag insåg vi att vi hade för många 

teman och fick istället begränsa oss till det vi ansåg vara viktigast. När vi var färdiga med 

färgkodningen och valt ut det material som var av intresse var det dags att tyda de olika 

klassrumssituationerna. Till en början diskuterade vi olika situationer där vi tydligt kunde se 

hur den dolda läroplanen yttrade sig, i andra situationer fick vi fundera och återvända till 

både Jacksons (1990) och Broadys (1981, 2007) litteratur för att på bästa sätt tolka vad vi sett 

och hört. Arbetet med att tolka materialet har förutom själva observationerna tagit mest tid i 

anspråk vid denna uppsats. Materialet har lästs igenom flertalet gånger och tolkats 

tillsammans för att till slut återkopplas med vårt inledande syfte och frågeställning.  

Samtliga intervjuer med lärare och pedagoger har spelats in med hjälp av mobiltelefon, dessa 

har sedan transkriberats vilket har tagit cirka 1-3 timmar beroende på hur lång intervjun var, 

intervjuerna till denna studie var begränsade till mellan 10-30 minuter då observationerna är 

den primära källan till information. Det finns olika syn på hur transkriberingen skall gå till, 

Kvale (1997) anser att transkriberingen av intervjuer kan överlåtas på en sekreterare medan 

Lofland m.fl. (2006) anser att den som intervjuar alltid skall transkribera sitt eget material. 

De menar att när transkriberingen genomförs det är då forskare verkligen hör vad den 

intervjuade säger, det är då de analytiska insikterna uppstår. Kvale (1997) beskriver även 

flera olika tekniker som kan användas vid transkribering beroende på vad intervjumaterialet 

skall användas till. Vi har valt att ordagrant nedteckna samtliga ord men även ickeord såsom 

hm, och aha, samt skratt och suckar. Vår avsikt är att få en så korrekt återgivning av 

intervjun som möjligt för att på bästa sätt kunna koppla innebörden till de deltagande 

observationerna. Efter transkriberingen har vi enskilt tolkat våra egna intervjuer då vi tror att 

den som intervjuat personen har en närmare kontakt och större möjlighet att få en korrekt 

tolkning, då intervjuaren kommer ihåg situationen och även minns tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Slutligen har vi sammanställt våra tolkningar och kommit fram till ett resultat.  

4.6 Forskningsetiskt ställningstagande 

I samband med att vi träffade ansvarig klasslärare och rektor på respektive skola informerade 

vi om de etiska riktlinjerna. Riksdagen (2014) införde 1 januari 2004 en lag, ”Lag (2003:460) 
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om etikprövning av forskning som avser människor” som skall följas när en 

undersökning/studie genomförs. Det är bra om forskaren är övertydlig med information till 

respondenterna om innebörden av att deltaga i undersökningen. Det är även viktigt att 

samtyckeskravet lyfts fram lite extra så att respondenterna är medvetna om att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan. 

Syftet med observationerna presenterades i informationskravet där lärare och rektor fick 

information om att deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst får avsluta sin 

medverkan, både lärare och rektor var väldigt intresserade av syftet och tyckte att det var ett 

intressant ämne att studera. Gällande samtyckeskravet fick vi godkännande av berörda lärare 

och rektor att genomföra observationerna. Då eleverna är en stor del av de som observerades 

borde även dessa gett sitt samtycke, dock ansåg både rektor och lärare att eleverna inte skulle 

ha denna information utan istället tro att vi var där som lärarassistenter. Information om vår 

närvaro under två veckor har även gått ut till föräldrarna i så kallade veckobrev, även där 

stod det att vi var lärarassistenter. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagande i 

observationerna skall vara anonyma. Det skall i den färdiga texten inte gå att utläsa vilka 

skolor, lärare, elever eller vilken stad som undersökningen är utförd i. Både lärare och rektor 

informerades även om att inga elever kommer att intervjuas, inga bilder eller 

bandinspelningar av eleverna kommer att ske varken i klassrummet eller på rasterna. Till slut 

informerades de om nyttjandekravet där insamlad information om de observerade endast 

kommer att användas för avsett syfte och ingenting annat.  

4.6.1 Metodproblem 

I samband med att vi planerade inför de kommande deltagande observationerna uppstod 

funderingar hos oss om hur rektorerna och lärarna skulle ställa sig till att vi hade för avsikt 

att studera den dolda läroplanen. För att få tillträde till fältet valde vi därför att tänja på vårt 

syfte i samband med observationerna, inte för att på något sätt fara med osanning men vi 

ville få ut det allra mesta och bästa av våra observationer om den dolda läroplanens existens. 

Detta tror vi inte hade varit möjligt om lärarna varit medvetna om att vi studerade dem när 

de var upptagna med att sortera elever. Vi valde därför att informera rektor och lärare om att 

vi ville studera de olika processer som sker mellan lärare och elever i ett klassrum men inte 

kalla det för den dolda läroplanen. Vi anser därmed att vi inte på något sätt farit med 

osanning då vi har studerat processerna, dock har vi inte nämnt att det var den dolda 

läroplanen som observerades.  

En nervositet för att bli upptäckt med att undersöka någonting annat än det vi uppgett för 

skolans ledning fanns ständigt närvarande. När skulle lärarna upptäcka att fokus låg på 

någonting annat? En känsla av svek och olust infann sig flera gånger då dessa personer släppt 

in oss i deras liv och lät oss observera dem under flera timmar per dag. Nedanstående citat 

från Lofland m.fl. (2009) beskriver att känslan är vanlig hos forskare: 
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Consequently, it is not uncommon for even known researchers to fear that a direct and 

discomforting challenge is just around the corner (Lofland, Snow, Anderson & Lofland, 2006,  

s.56). 

Författarna vill med citatet visa att även den mest erfarne forskaren kan känna tvivel inför att 

inte vara helt ärligt med undersökningens syfte.  

För att kunna bedriva ett bra forskningsarbete var vi tvungna att lägga olustkänslan åt sidan 

och ha fullt fokus på det vi verkligen observerade. Om lärarna hade kommit på oss hade vi 

självfallet berättat sanningen och anledningen till att vi var tvungna att tänja på vårt 

egentliga syfte. Samma sak gällde vid intervjuerna vi genomförde. Då vi inte kunde ställa 

direkta frågor om den dolda läroplanen, valde vi att ställa frågor som är typiska för 

klassrummet men som ändå kan härledas till den dolda läroplanen.  

5 RESULTAT 

I resultatet kommer vi att presentera det som observerades under våra fältstudier, olika 

situationer kommer att varvas med citat från både elever och lärare. Även citat från 

intervjuer med lärare och pedagoger kommer att presenteras. Eftersom observationerna 

utfördes i två olika klassrum kommer vi att referera till klassrummen som klassrum ett och 

klassrum två. Längre ner i resultatdelen kommer vi att koppla ihop observationerna med den 

dolda läroplanen vilket går att läsa under analys. Till sist kommer en kort sammanfattning av 

resultatet att presenteras.   

5.1 Klassrummets interiör 

Klassrummen i skolorna vi observerade är väldigt pedagogiskt planerade, en hel del av 

elevernas arbeten pryder både väggar, dörrar och skåp, det klassiska alfabetet med 

tillhörande bilder till respektive bokstav finns uppsatt längst hela väggen framme vid 

katedern och det finns en termometertabell som eleverna kan läsa på när de räknar med 

negativa tal i matten. Dock ansåg en utav lärarna att det såg mest rörigt ut med elevernas 

alster på väggarna, men menade att det glädjer både eleverna och de besökande föräldrarna 

samt att det har ett syfte, vilket uttrycks här nedan:  

Jo, javisst är det fina arbeten eleverna gör! Jag menar att jag skulle vilja ha lite mer struktur på 

uppsättningen. Just nu sitter deras forskningar på djur och länder blandat med deras 

matteorm och annat. Självklart lär sig barnen av att ha arbetena på väggarna för det händer att 

någon elev står och läser kompisens forskning om till exempel fjällräven och sen kan det bli en 

diskussion om det (Klasslärare årskurs 2). 
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Läraren uttrycker här att lusten att lära kommer av nyfikenhet till andras arbeten, vilket hon 

accepterar även om väggarna är röriga, det verkar som att hon kan acceptera rörighet om det 

kommer med någonting gott som till exempel väcka ett barns intresse för någonting nytt. 

Bägge klassrummen har fina ljusa gardiner och blommor i fönstren och klassrum två har en 

stor röd matta där samtliga elever sitter under morgonsamlingen, vid lässtunder samt vid 

hejdå sången vid dagens slut.  

I klassrum ett har eleverna egna vattenmuggar som finns tillgängliga så de kan dricka när de 

blir törstiga, i det andra klassrummet är det strängt förbjudet att gå och dricka under 

lektionstid. I klassrum ett finns en fruktskål på ett bord, där läraren ser till att det alltid finns 

frukt till den elev som inte har med sig något till fruktstunden som de har varje dag. Läraren 

anser att det är viktigt att eleverna får i sig något mellan frukost och lunch, annars blir vissa 

elever oroliga vilket antagligen beror på att energin håller på att ta slut. Klassrum två har 

ingen fruktstund, istället äter de sin medhavda frukt på rasten.  

Ett annorlunda inslag i klassrum ett var ett akvarium fyllt med grodägg som läraren hade 

samlat i dammen. Lärarens syfte var att få in lite liv i klassrummet samt att lära eleverna om 

grodans olika stadier. När grodynglen sedan hade utvecklas till grodor skulle läraren släppa 

tillbaka grodorna på samma plats som hon tagit grodäggen ifrån. 

Samtliga elever i bägge klassrummen sitter i grupper om 3-6 stycken elever. Inga barn har 

skolbänkar utan har sitt material i korgar eller lådor utplacerat i klassrummet. I klassrum ett 

har läraren ett system för att det ska fungera så stillsamt som möjligt i klassrummet, varje 

grupp har sitt namn och när det är dags för eleverna att hämta sina skrivböcker eller annat 

material får en grupp i taget gå och hämta sina saker. Att läraren har infört detta system är 

bra för det går fort för eleverna att komma igång med uppgiften, annars pratar det med 

varandra och lektionstiden blir outnyttjad. Vidare menar läraren att eleverna får lära sig att 

vänta på sin tur och lyssna på vad läraren vill att eleverna skall göra, de får lära sig att ta 

instruktioner. I klassrum två springer samtliga barn samtidigt och hämtar sitt material, detta 

innebär oftast att någon ramlar på vägen, att fel böcker tas, att någon slår en annan i ryggen 

eller drar en flicka i håret, att böcker kastas emellan elever eller att böcker göms. Oftast 

glömmer eleverna bort att de skulle hämta sina böcker och blir då stående med kompisar och 

pratar om andra saker, detta gäller både flickor och pojkar. Det kan ta upp till tio minuter 

innan samtliga sitter på sina platser med sitt material och är tysta. Oftast är samtliga så 

uppspelta så det tar ytterligare 10 minuter innan de kommer i arbetsro. Väldigt mycket tid 

går åt till annat som faktiskt inte hör till lektionstiden. För de barn som väntar tålmodigt vid 

sin plats på övriga elever har flera minuter förflutit innan de får instruktioner från läraren. 

Det går tydligt att utläsa att dessa elever blir stressade över denna situation.  

5.2 Att duka bordet eller inte 

Bägge klasserna äter sina luncher i klassrummet. I klassrum två får fem olika elever varje dag 

ansvaret att duka för samtliga som skall äta. Det innebär att en elev är ansvarig för knivar, en 
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för tallrikar, en för glas, en för gafflar och en för mjölk och vatten. Om någon av eleverna 

struntar i att duka till någon elev får den elev som blev utan hämta saker i porslinsskåpet. De 

elever som inte har dukat brukar få en tillsägelse av läraren och frågan varför de inte dukat, 

de svar vi observerade var: 

”Vem bryr sig, dom kan hämta själv” (Johan, elev årskurs 2). 

”Knivarna var slut och jag visste inte vart dom fanns” (Ida, elev årskurs 2). 

”Jag vet inte” (Emil, årskurs 2). 

”Jag orkar inte duka allt” (Filip, årskurs 2). 

I ovanstående citat märks det tydligt att inte alla elever är intresserade av eller ens har 

tillräcklig mognad för att hjälpa till med dukningen. Borden dukas med det porslin som finns 

tillgängligt och dyker något mer roligt upp överges själva dukandet. Vissa elever tar uppgiften 

på stort allvar och känner en stolthet i att få hjälpa till vilket tydligt syns när flickorna är 

matvärdar, pojkarna däremot dukar bordet men fattas det saker orkar de inte bry sig om att 

hämta så det räcker till alla. Fritidspedagogen serverar maten från en vagn utanför 

klassrummet och läraren bestämmer vilka elever det är som får hämta mat först, vilket oftast 

inte följs vilket syns på nedanstående citat: 

”Jag bryr mig inte om kön, jag står här om jag vill” (William elev årskurs 2). 

”Det är inte ditt bord som får gå nu, fröken sa vårt bord först” (Emelie elev årskurs 2). 

”Men du ska inte hämta mat nu, ditt bord är inte uppropat gå och sätt dig igen” 

(Fritidspedagog) 

Vid matsituationen uppkommer ofta trängsel och kiv då de allra flesta eleverna är hungriga, 

läraren försöker på bästa sätt vara rättvis genom att alternera vilket bord som får gå först, 

trots det smiter andra elever före i kön vilket irriterar eleverna som snällt står i kö eller som 

sitter vid bordet och väntar. Ibland uppstår det kraftiga diskussioner i matkön mellan 

eleverna och då går lärarna in för att lösa problemet. Inga samtal alls får förekomma under 

lunchen, om en elev pratar blir den tillsagd och hyschad av både lärare och elever. Lärare och 

fritidspedagog sitter med i klassrummet men äter egen medhavd lunch. I klassrum ett 

serveras även där skollunchen från en vagn, och det är läraren som lägger upp maten till alla 

elever första rundan, det är för att maten skall räcka till alla. Om maten tar slut går 

matvärdarna upp till matbespisningen och hämtar mera. Varje vecka väljer läraren fyra 

stycken elever som får vara matvärdar i en vecka. Deras uppgifter är att hämta bestick- och 

matvagnen samt torka borden efter måltiden, vilket inte uppskattas av alla barn: 
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”Äckligt att torka andras smuts, att vara matvärd är jätteroligt men inte torka borden det kan 

fröken göra” (Lina elev årskurs 2). 

”Trasan är så äcklig och jag hatar att torka mjölk” (Edwin elev  årskurs 2). 

”Det är alltid mat på Olles plats, Olle är så grisig, hahaha, han är grisen” (Sam elev årskurs 2). 

Att torka borden efter sina klasskamrater verkar vara den värsta uppgiften som matvärd. 

Eftersom samtliga elever går i årskurs två kan det vara så att vissa inte lärt sig att hålla efter 

runt sin tallrik, detta drabbar då matvärdarna som skall torka upp någon annans matrester. I 

klassrum två existerar inte detta problem eftersom eleverna själva måste torka upp på sin 

plats vilket i sin tur antagligen minimerar kladdet runt tallrikarna och glasen. Läraren i 

klassrum ett beskriver syftet med att ha matvärdar: 

Det är ett sätt att få chansen att lära sig beräkna mängden mat, de får även lära sig att komma 

ihåg alla uppgifter som medför som matvärd. Alla elever som har specialkost måste också få 

sin mat och det är inte lätt att sätta andras behov före sina egna (Klasslärare årskurs 2). 

Här beskriver läraren uppgiften som matvärd som någonting viktigt, eleven får lära sig förstå 

att mat inte finns i obegränsad mängd men också lära sig färdigheterna planera och vänta. 

Genom god planering behöver matvärdarna bara gå till köket en gång för att hämta alla saker 

som behövs, och genom att vänta till samtliga fått mat lär de sig en av de viktigaste 

grunderna i den dolda läroplanen, det vill säga tålamod.  

5.3  Elever som inte följer den dolda läroplanens uppsatta krav 

Vi observerade att ordet ”vissa elever” användes ofta av lärarna och förstod att det finns 

elever i klassen som har svårare att koncentrera sig i klassrummet än vad andra elever har. 

Dessa elever får ofta tillsägelser flera gånger om dagen av både lärare och pedagoger:  

”sitt still, var tyst, vänta på din tur, stör inte, här använder vi inte de orden, sätt dig på stolen 

ordentligt och sluta störa” (Klasslärare i årskurs 2). 

Ovanstående citat visar att ett visst antal elever verkar ha som uppgift att störa både 

klasskamrater och lärare i under lektionerna. Det vanligaste störningsmomentet enligt våra 

observationer var att på något sätt bråka och störa sin bänkkamrat genom att kasta bort 

suddgummit, kladda i boken, prata oavbrutet eller peta på bänkkamraten. Hos flera elever 

var koncentrationen slut efter 10 minuter in i lektionen och att elever låg på sin bänk, under 

sin bänk eller på golvet någonstans var inte ovanligt. Det var heller inte ovanligt att de 

ramlade av stolen helt apropå. Elever i klassrum ett som stör sin bänkgranne och inte lyssnar 

till lärarens tillsägelse får ta sin stol och sätta sig vid ett bord som är längst fram i 

klassrummet, där får eleven sitta lektionstiden ut. Den störande eleven i klassrum två blev 
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under andra dagens observation flyttad längst bak i klassrummet och fick sitta ensam vid ett 

bord. Tyvärr fanns alla hyllor och lådor längst bak så eleven sysselsatte sig med att riva 

sönder och kladda på teckningar och i böckerna. När de ”oroliga” eleverna är frånvarande 

eller sjuka blir det en bättre arbetsro i klassrummet, samtliga elever slappnar av, men när de 

oroliga eleverna är närvarande smittar det av sig vilket påverkar hela klassen och läraren får 

påminna eleverna att tänka på arbetsron. En lösning för att få arbetsro enligt läraren kan 

vara att dela upp klassen: 

Det finns ett rum intill klassrummet som en del elever brukar gå in i för att de inte kan 

koncentrera sig, då de elever som inte respekterar arbetsron i klassrummet stör sina 

klasskompisar. Det går inte att sätta bråkstakarna i ett annat rum för då har jag inte uppsikt på 

dem (Klasslärare årskurs2).  

Här uttrycker läraren att det finns elever i klassen som stör andra elever så pass mycket att 

arbetsron går förlorad. Då har några elever möjlighet att gå iväg för att arbeta vidare medan 

en stor del av klassen måste vara kvar i klassrummet med de bråkiga eleverna. Den bästa 

lösningen borde vara att skicka ut samtliga störande elever men detta fungerar ej enligt 

läraren då hon är rädd att problemen eskalerar. När en del elever blir tillsagda märks det 

tydligt vilka elever som är vana hemifrån att bli tillrättavisade/tillsagda, medan andra blir 

ännu svårare att hantera, vilket oftast slutar med att eleven blir mycket sur på läraren och 

vägrar göra någonting. När en elev beter sig uppnosigt mot läraren bemöter läraren ibland 

eleven med en tyst blick och en svag nonchalans. Vid tillfällen då eleverna beter sig illa 

antydde den ena läraren att det var svårt att hålla humöret uppe och ibland innebar det att 

räkna till tio och ta ett djupt andetag. Eleverna är väl medvetna om sina rättigheter, dock inte 

lika pålästa om sina skyldigheter. När en elev uppför sig illa meddelar läraren föräldrarna via 

mail eller telefonsamtal. Om eleven var bråkig under lektionstid eller vägrade att göra 

någonting brukade läraren fråga om hon skulle ringa hem till elevens föräldrar och berätta 

hur dagen gått.   

5.4 Samspel lärare och elev  

Under våra observationer uppkom flera olika situationer både mellan lärare och elever samt 

mellan elever och elever som läraren på något sätt måste lösa för att ha ett bra klimat i 

klassrummet, i idrottshallen eller på rasten. Samtliga lösningar i nedanstående situationer 

handlar om att eleverna på något sätt blir bestraffade även om de själva inte upplever det 

som bestraffning, utan det blir ett sätt för lärarna att korrigera och tillrättavisa elever som 

har svårigheter att följa instruktioner.  

Under en lektion skulle eleverna värma upp med leken” istappen” och läraren behövde tre 

tagare. Flera elever satt stilla och räckte upp handen medan en pojke skrek: ”Jag vill, jag vill”, 

läraren ignorerade elevens beteende och valde istället tre andra elever. Pojken fick förklarat 

för sig på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt att han inte lyssnar på elever som skriker 



 

35 

 

rätt ut. Vid nästa omgång räckte pojken upp handen och blev då en av de utvalda, läraren 

berömde pojken för att denne lyssnat på lärarens önskemål. Vid ett annat tillfälle hade en 

elev glömt sina idrottskläder hemma, läraren valde då att låta eleven deltaga i idrotten ändå, 

med förhållningsorder om att inte blöta ner sig samt att komma ihåg kläder till nästa gång.  

Särskilt gruppuppgifter verkar vara svårt för barnen att hantera, nedan presenterar två 

gruppsituationer där barnen inte kan samarbeta med varandra. Läraren ut en uppgift som 

skall lösas i grupp och därmed krävs samarbete från samtliga. Gruppen hade 10 minuter på 

sig att lösa uppgiften och sedan skulle den redovisas framme vid tavlan. Läraren gick runt 

bland grupperna för att lyssna på diskussionerna mellan eleverna. Några elever valde att inte 

hjälpa till med uppgiften utan förlitade sig på sina kamrater, läraren tillrättavisade dessa 

elever och förklarade att det är en gruppuppgift. Vid redovisningen fick inte dessa elever följa 

med upp till tavlan och redovisa, läraren ansåg att det inte var rättvist mot dem som 

verkligen hade försökt att lösa uppgiften. Några elever protesterade och tyckte att det inte var 

rättvist, men då förklarade läraren att livet är orättvist och i detta fall fick rättvisan gå till de 

elever som arbetade med uppgiften. I citatet nedan beskrivs gruppdynamiken: 

Jag tycker att barnen på lågstadiet borde vara vana att delta i stora grupper eftersom de flesta 

eleverna har gått på förskolan och där är det stora barngrupper, fast jag tror eller jag vet att en 

del barn har svårare än andra barn att ta tillsägelser eller konstruktiv kritik som jag ser det. 

Under min tid som pedagog är det mest pojkar som har svårt att vara lugna en längre tid i 

större gruppsamlingar (Fritidspedagog).    

Fritidspedagogen i citatet menar att stora grupper kan vara ett problem då vissa elever inte 

klarar av varken storleken eller dynamiken i gruppen. Det som händer är att klassrummet 

blir rörigt och högljutt, och när elever som inte klarar av att ingå i en större grupp får 

tillsägelser för sitt beteende, är sannolikheten stor att det dåliga beteendet eskalerar. 

Pedagogen uppger att det oftast är pojkar som har svårt att delta i grupper vilket även vi 

observerade, det var oftast pojkar som såg till att koncentrationen hos övriga elever försvann 

när de själva började sätta igång med sådant som inte hade med lektionen att göra. Vid ett 

annat tillfälle skulle barnen arbeta i grupper om tre och ha utomhuslektion, läraren gav 

eleverna uppgifter som skulle lösas med hjälp av former på skolgården, det kunde till 

exempel vara, räkna bildäcken på parkeringen, mäta den vänstra gaveln på huset, räkna 

fönster på kortsidan och mäta antal steg mellan fotbollsmålen mm. Barnen var väldigt 

exalterade över denna uppgift och läraren delade in eleverna i grupper. Som observatörer 

förstod vi relativt snabbt att vissa gruppsammansättningar inte skulle fungera. Att 

samarbetet inte gick som förväntat kan ses nedan då eleverna uttryckte olika upplevelser av 

att arbeta i samma grupp. 

”Men dom är så jäkla sega, jag kan allt själv” (Alex, elev årskurs 2). 

”Mina steg räknas för jag hann först och mina ben är längre än dina, men du kan i alla fall gå 

mellan målen om du vill” (Alex, elev årskurs 2). 
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”Det är inte roligt, jag får inte vara med och räkna, han bara springer först” (Ebba, elev årskurs 

2). 

”Men jag förstår inte hur vi hur vi räknade däcken, vi gick inte ens fram till bilarna” (Ludvig 

elev i årskurs 2). 

Två av citaten visar att den ena pojken anser att han är kapabel att göra uppgiften själv och 

tycker att övriga gruppmedlemmar sinkar honom, han upplever en frustration över att resten 

av gruppen inte ligger på samma nivå som honom vilket han gärna berättar för dem, det 

finns en stor egoism hos pojken som inte låter övriga elever delta i uppgiften. Den andra 

pojken är medveten om att en av räkneuppgifterna är genomförd, dock kan han inte redogöra 

för hur svaret uppkom och känner sig allmänt förvirrad. Flickan i gruppen känner frustration 

över att inte ses som en medlem i gruppen och tycker därför inte att lektionen är rolig eller 

ger henne någonting.  

I en annan grupp utspelades samma sak och åter igen gör en elev allt arbete själv, här 

handlar det dock inte om egoism utan att rädda sig själv eftersom övriga gruppmedlemmar 

anser det vara viktigare att spela boll än hjälpa till:  

”Jag struntade i dom och gjorde allt själv, jag tänker inte få skäll för att vi inte gjort någonting” 

(Carl elev årskurs 2).  

Eleven i citatet är rädd för att läraren kommer att bli arg om gruppen inte har något resultat 

att redovisa, då hans gruppkamrater inte hjälper till väljer han att själv lösa uppgiften. Syftet 

med grupparbete går då förlorat och eleven befinner sig i en enmansgrupp. Efter lektionens 

slut fick läraren frågan om varför vissa grupper hade så ojämn indelning där ett samarbete 

var mer eller mindre uteslutet. Svaret från läraren blev: 

”Jag förstod att det skulle bli så, men det fanns ingen annan lösning” (Klasslärare årskurs 2). 

Läraren valde medvetet en sämre konstellation i två grupper med några få missnöjda elever 

än att hela klassen skulle blir missnöjd.  

5.5 Elevers olikheter och förutsättningar 

De flesta elever respekterar varandras olikheter och accepterar de elever som har någon form 

av funktionsnedsättning eller svårighet. Dock har elever med lägre social bakgrund svårare 

att förstå varför vissa elever måste ha hjälpmedel för att klara av skolarbetet. När det uppstår 

diskussioner kan eleverna bli mycket egoistiska och tycka att det är orättvist att vissa elever 

får ha dator på lektionerna. Det visar sig även på matematiken när vissa elever har 

hjälpmedel som kulor, nallar eller staplar att räkna med, de elever som inte kan acceptera 

detta tar gärna hjälpmedlen och slänger i väg eller gömmer dem, oftast sker detta när läraren 
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inte ser. Detta bidrar givetvis till störningar i undervisningen men är enligt läraren svårt att 

göra någonting åt:  

Jag har tystnadsplikt och därför får jag inte berätta varför vissa elever måste ha dator eller 

andra hjälpmedel i undervisningen. Jag får inte berätta vad för sorts diagnos någon elev har 

för övriga i klassen. Det skulle kanske underlätta för några i klassen om jag berättade 

anledningen, men nu är det som det är och jag får inte bryta mot tystnadsplikten (Klasslärare i 

årskurs 2). 

Läraren tror att om eleverna var medvetna om varandras diagnoser och funktionshinder 

skulle klimatet i klassen bli bättre, detta kan stämma till en viss del dock är sannolikheten 

större att mobbing och utstötning av de med diagnoser och funktionshinder skulle öka. 

Under observationerna visade det sig tydligt att lärarna hade olika metoder för att hjälpa 

elever som behövde extra hjälp eller som hade någon form av funktionshinder, till exempel 

kunde läraren sitta flera minuter vid eleven och hjälpa denne med uppgifter. Elever som 

enligt läraren anses ha koncentrationssvårigheter får inte lika mycket hjälp, de blir istället 

tillsagda och tillrättavisade på ett annat sätt.  

Elevens sociala bakgrund skvallrar om elevens förkunskaper av skolan samt intresse av att 

vilja lära sig om skolans ämnen. Elever med ett bra språkligt kapital har lättare att förstå 

lärarens instruktioner. Mycket som är självklart hos vissa elever är främmande och svårt för 

andra. Då gäller det för läraren att förklara på ett pedagogiskt sätt för de elever som inte 

förstår eller äger det språkliga kapitalet. Ofta när eleverna skulle lösa problem eller uppgifter 

på egen hand var det många elever som behövde lärarens hjälp. Läraren satt framme vid 

katedern och barnen fick ställa sig i kö för att få hjälp, eller så satt de vid sina platser och 

räckte upp handen när de ville ha hjälp. Vi observerade att vissa barn behövde hjälp med 

nästan varje uppgift både inom matematik och svenska, detta innebar att på en lektion löste 

barnet ungefär tre till fyra tal medan resten av tiden gick åt till att vänta på läraren.  

5.6 Beröm, bannor och värderingar 

Lärarna i bägge klassrummen var duktiga på att ge positiv feedback och beröm när eleverna 

svarade på frågor korrekt, gjort sina läxor, målat fina bilder eller arbetat på bra i böckerna, 

tonfallet hos lärarna vid berömmet varierade beroende på vilken elev det berörde samt vilken 

uppgift som genomförts. Vi observerade att lärarna stundtals berömde eleverna på slentrian, 

det vill säga att eleven fick beröm fast den inte åstadkommit något som var värt ett beröm.  

Som vuxna kunde vi ibland tycka att nivån var densamma som på förskolan där alla var 

jätteduktiga vad de än gjorde. I klassrum två var fysisk beröring såsom kramar, gruppkramar 

och klapp på kinden ett vanligt förfarande vid beröm, en sorts tyst beröm eller 

uppmärksammande uppstod när vissa elever fick sitta i lärarens knä när det var högläsning.  

Eleverna uppmanades ständigt av lärarna att svara på frågor och räcka upp handen för att 

redogöra för ett svar. Elever som alltid räcker upp handen får inte alltid frågan då läraren 
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redan vet att de kan svaret. Läraren brukar istället fråga någon annan elev som inte räcker 

upp handen, enligt läraren finns det två syften med detta, dels komma åt de som inte följer 

med i undervisningen dels för att blyga och tysta elever som kan svaret men inte vågar räcka 

upp handen också skall ha möjligheter till att visa sina färdigheter. Följande dialog utspelade 

sig flera gånger med samma elev, fast i olika ämnen där eleven alltid uppger att denne är 

rädd:  

”Du kan svara Linus, vilket landskap är störst?” (Lärare). 

”Nä jag vet inte, eller  jo det gör jag, nää jag törs inte” (Linus). 

”Vad törs du inte? Törs du inte svara på frågan?” (Lärare). 

”Nä jag tror att jag kan men det blir fel, jag vill inte”(Linus). 

”Men du tror väl inte att jag blir arg för att du svarar fel? Det blir jag ju aldrig” (Lärare). 

”Jag vet inte” (Linus). 

Vid detta tillfälle väljer läraren ut en elev som aldrig räcker upp handen. Läraren vet om att 

eleven har kunskapen att svara men att denne väljer att inte delta i lektionen. Eleven uppger 

att han upplever en rädsla för att svara på frågan även fast han tror sig veta svaret. Trots 

lärarens övertygelse om att hon inte blir arg uppvisar eleven en osäkerhet och väljer att inte 

svara. När vi senare frågar läraren varför eleven ständigt velar när denne får en fråga svarar 

hon att eleven har en enorm press på sig hemifrån om att han skall prestera ”tiptop” i skolan. 

Detta har antagligen satt spår i pojken och han är rädd för att svara fel, även fast pappan inte 

är närvarande i klassrummet. Det kan vara så att eleven tror att läraren skall förmedla felsvar 

och dåliga svar vidare till pappan som då skapar en osäkerhet kring hans egna kunskaper.  

Om en elev svarar fel bemöter läraren det med en vänlig ton och låter eleven försöka igen, 

samtidigt som eleven får beröm för att den försöker. Nedanstående citat kommer från lärarna 

under lektionstid: 

”Jättebra, men inte helt rätt. Försök igen, men det är bra att du försöker” (Klasslärare i årskurs 

2). 

”Ja du ser, bra! Förstår du nu hur jag menar med att det är bra att du tränade på att läsa den 

där boken?” (Fritidspedagog). 

”Oj, det var en fin bild du valde på fjällräven!” (Klasslärare årskurs 2). 

Ovanstående citat bekräftar att lärarna och pedagogerna inte blir arga eller besvikna om en 

elev svarar fel, istället uppmuntrar de eleven att försöka igen och när det går bra får eleven 
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beröm. När lärarna ser att eleven bemästrar frågan utmanas eleven att vidareutveckla svaret 

och får då ännu mer beröm. Lärarens uppgift är att uppmuntra barnen till ett livslångt 

lärande vilket görs genom beröm och uppmuntring trots vissa felsvar ibland.  

Eleverna brukade även berömma varandra för fina arbeten, vanligast var beröm vid 

bildlektionerna där vissa elever (flickor) uppvisade högre kreativitet vid färgsättning och vid 

tecknande. Dessa elever brukade ofta hjälpa sina klasskamrater att rita mönster eller hjälpa 

till vid blandning av vattenfärgerna. Vid andra lektionstillfällen när läraren hade många 

elever att hjälpa brukade någon elev (både pojkar och flickor) spontant hjälpa en eller flera 

andra elever som behövde hjälp eller hamnat efter. Detta resulterade ofta i att läraren 

berömde eleven som hjälpt till. Denna elev växte med berömmet och sannolikheten att den 

utför samma beteende igen är väldigt stor. Eleverna delade inte bara ut beröm till varandra, 

flera av eleverna tillrättavisade sina klasskamrater flera gånger dagligen genom att informera 

hur regler skulle följas och hur lektionen skall genomföras, oftast handlade det om att eleven 

inte räckte upp handen, att någon skrek svaren rätt ut, satt och kastade sudd, pratade på 

lektionen eller störde på något annat sätt. Tillsägelserna var ofta höga så att samtliga i 

klassrummet skulle höra dem, där syftet antagligen var att minimera eleven som gjort fel 

samtidigt som man framhäver sin egen duktighet. Läraren kunde både förstärka eller 

ignorera detta beteende, men oftast blev den störande eleven tillsagd. I de bägge klasserna 

var det oftast flickorna som tillrättavisade sina klasskamrater vilket visas nedan: 

”Men räck upp handen om du vill något, det gör vi andra” (Moa elev årskurs 2). 

”Schhh, va´ tyst då, du stör mig” (Moa elev årskurs 2). 

”Fröken säger att vi ska jobba med matteboken nu, inte sitta och måla” (Ellen elev årskurs 2). 

Enligt ovanstående citat upplever flickorna i klasserna att de blir störda under lektionstid av 

andra elever, oftast hinner flickorna tillrättavisa sina kamrater innan läraren ens 

uppmärksammar att det är ett problem. Tonen mot de tillrättavisade är ofta nedlåtande för 

att verkligen bekräfta att dessa elever gjort fel. Flickorna sökte ofta ögonkontakt med läraren 

som bekräftade deras duktighet med en blinkning eller med ord, trevliga ord till den som 

tillrättavisat och hårda tillsägande ord till den som tillrättavisats. Detta skedde nästan alltid i 

det offentliga och samtliga elever fick uppleva att en klasskamrat blev tillsagd både av en elev 

och av en lärare. 

5.7 Om olikheter i lärarkåren 

Samtliga lärare upplevs som lugna, tålmodiga och pedagogiska, de har ett genuint intresse av 

att undervisa eleverna och följa deras framgångar och utveckling samt bidrar till elevernas 

livslånga lärande. Dock märktes stora skillnader hos lärarna trots att de ingår i samma 

arbetslag. Under observationerna uppmärksammade vi att det finns stora olikheter i hur 
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eleverna bemöter olika lärare och även olikheter i hur lärarna hanterar olika 

klassrumssituationer. Klassrummen kunde vara ”stimmiga” eller tysta beroende på vilken 

lektion eller lärare de hade. Lärarna själva trodde till viss del att de hade med kön att göra då 

manliga gestalter har en annan ton än de kvinnliga, en lärare som deltog i intervjun svarade 

vad denne trodde det beror på: 

”Jag tror det kan bero på att vi manliga lärare har ämnen som slöjd och idrott, det ger eleverna 

en chans att få vara kreativa på ett annorlunda sätt än de övriga lektionerna och att vi lärare 

arbetar på lite olika sätt som gör att eleverna känner en annan relation till oss” (Lärare årskurs 

2). 

Läraren i citatet tror att ämnen som idrott och slöjd är kreativa ämnen som bidrar till en 

högre koncentration på lektionerna, samtidigt som han tror att relationen med lärarna skiljer 

sig från övriga ämneslärare då de arbetar på olika sätt. Praktiska ämnen som bild, 

hemkunskap, slöjd och idrott är oftast uppskattade av de flesta elever då ämnena saknar både 

de obligatoriska skolböckerna, de sedvanliga platserna i klassrummet samt avsaknad av läxor 

och prov. I praktiska ämnen finns även möjlighet att arbeta relativt fritt. Självklart blir 

relationen med lärarna inom dessa ämnen mer avslappnad eftersom övriga ämneslärare 

ställer högre krav på eleverna. En annan lärare trodde att det är något som är inbyggt i 

eleverna att en manlig lärare kopplas samman med en fadersgestalt eller den gamla bilden av 

en sträng magister. Vi uppmärksammade även att fritidspedagogerna hade stor respekt hos 

eleverna och ett annat samspel med eleverna än vad lärarna har. På fritids skall många elever 

i olika åldrar samsas och umgås under flera timmar per dag, vilket kräver hårda och tydliga 

regler för vad som är tillåtet och inte. Struktur kan vara en anledning till att det finns 

skillnader i hur ordningen ser ut på lektionstid.  

5.8 Analys av resultatet 

I analysen kommer vi att koppla samman händelser och citat i våra observationer med den 

dolda läroplanen och då främst med begreppen crowd, praise och power för att lättare 

illustrera för läsaren att den dolda läroplanen existerar samt hur den yttrar sig i 

klassrummet. Till sist analyserar vi även lotsning, metainlärning och det pedagogiska T-et 

och presenterar hur de användes och uppfattades i klassrummet. 

5.8.1 Analys av Crowd 

Crowd har vi tidigare definierat till grupp och som grupp menar vi i våra observationer hela 

gruppen av elever i klassrummet. Detta innebär att vi har observerat hur de enskilda eleverna 

beter sig i gruppen och om de klarar av de osynliga rådande kraven som den dolda läroplanen 

innebär. Med detta menas att vi tittat på hur eleverna klarar av att vänta på sin tur, stå i kö, 

sätta igång med sitt arbete samt arbeta självständigt. Vi har under våra fältstudier observerat 

att vistas och ingå i en grupp ställer höga krav på eleven, allt från att lära sig vänta på sin tur, 
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bli avbruten och distraherad till att vara ensam i en grupp. Eleverna utsätts för flera olika 

väntesituationer där läraren fostrar eleverna i att vänta på sin tur, det kan vara i matkön eller 

att vänta in långsamma elever. I en grupp måste eleverna även samsas och respektera 

varandra så gott det går. Vi observerade att det i bägge klassrummen finns tydliga bevis på att 

vissa elever är bättre än andra på att hantera de krav som existerar. Detta visade sig i 

uppförandet först och främst men också i hur de tog tag i sina uppgifter när läraren var färdig 

med genomgången. Eleverna som inte har lärt sig de osynliga kraven i den dolda läroplanen 

hörs i tid och otid och vägrar att följa uppsatta regler. Som vi tidigare beskrev i den sociala 

bakgrunden är det inte ovanligt att lägre sociala klasser använder sig av ett sämre språk vilket 

tydligt visade sig under våra observationer där vissa elever i olika situationer svor åt både 

lärare och klasskamrater, det var inte ovanligt att svordomarna innehöll könsord och följdes 

av uppmuntrande påhejningar av andra elever med samma sociala bakgrund. Den sociala 

bakgrunden tillsammans med habitus har även betydelse för hur eleven för och rör sig i 

gruppen, ett tydligt exempel på detta är vid lunchen då elever från en lägre samhällsklass 

oftare talar med mat i munnen, struntar i att torka upp efter sig och glömmer att tacka för 

maten. Efter lunchen gick det även att urskilja vilka elever som lärt sig hemifrån att tvätta sig 

om munnen och händerna efter att de ätit mat.  

En av pedagogerna uppgav att det oftast är pojkar som inte klarar av att delta i större grupper 

och att koncentrationen försvinner relativt snabbt. Pojkarna sysslar oftast med någonting 

annat under lärarens genomgång, och ser gärna till att störa andra elever samt 

uppmärksamma dem om att något roligt är på gång vid dennes plats, såsom att kladda på 

bänken, riva sönder någons teckning eller klippa i sitt eget hår.  

Elevgrupperna är relativt stora i bägge skolorna antalet elever ligger runt 25 stycken per 

klass, för att få arbetsro samt lära barnen samarbete delas eleverna ofta in i mindre 

arbetsgrupper eller i halvklass. I de grupper där samtliga elever hanterar kraven i den dolda 

läroplanen arbetar eleverna effektivt och hjälper varandra vid svårigheter. Diskussioner förs 

på en lämplig ljudnivå och om någon elev skulle svaja ut i sina fantasier dras den ofta tillbaka 

relativt snabbt av övriga gruppmedlemmar. I grupper där en eller flera elever inte bemästrar 

kraven i den dolda läroplanen är det stökigt och högljutt, till en början försöker samtliga 

arbeta med uppgiften men efter ett litet tag övergår arbetet till lek och bus. Eleverna som 

klarar kraven i denna grupp, upplever en frustration och stress över att ha blivit placerade 

med de stökiga eleverna och klagar ofta hos läraren. Ibland ger läraren med sig och flyttar de 

duktiga eleverna men oftast måste gruppen fortsätta arbeta trots att detta sker i motvind.  

Att arbeta i grupp både i helklass, halvklass och i mindre grupper verkar vara en väldigt svår 

uppgift för vissa elever, men att vänta på sin tur är enligt våra observationer en av de svåraste 

uppgifterna en elev kan ha, vilket tydligt syns flera gånger under dagens lektioner. Det 

vanligaste tillfället då barnen inte orkar vänta på sin tur är vid genomgång av lektioner samt 

vid eget arbete. Handuppräckning samt köbildning vid katedern blir alltid avbrutet av en 

eller flera elever. Tålamod är en av de viktigaste egenskaperna en elev måste lära sig att 

behärska (Jackson, 1990) i skolan, annars kommer skolan att bli väldigt jobbig. Att det är 

jobbigt för eleverna som inte klarar av att vänta på sin tur är tydligt. Oftast börjar de precis 
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som alla andra barn att stå i kö eller räcka upp handen, men efter ett tag tar tålamodet slut 

och det är där impulsiviteten och den svaga sociala bakgrunden tar över. Det är då 

trängandet i kön startar och grodorna börjar hoppa ur mun trots att de är väl medvetna om 

konsekvenserna av sitt beteende.  

5.8.2 Analys av Praise 

Vi har i den tidigare forskningen presenterat praise och då förklarat att det är ett svåröversatt 

ord som är svårt att definiera utifrån en enda betydelse, vi har därför gett ordet tre olika 

innebörder, beröm, tillrättavisning och värdering då vi anser att dessa ord passar väl in på 

den beskrivning Jackson (1990) ger. För att kunna observera praise i klassrummet var vi 

därför tvungna att ha koll på tre olika riktningar av praise samtidigt. Vi observerade därför 

varje gång beröm gavs av lärare eller pedagoger till eleverna och vad det var som föranledde 

berömmet vilket även gällde när eleverna fick tillrättavisningar, vi observerade även hur 

eleverna reagerade på berömmet eller på tillrättavisningarna de fick vilket vi anser gav oss en 

hel del material att arbeta med. Med tiden lärde vi oss utifrån elevernas beteende när ett 

beröm eller en tillrättavisning var på gång, det var då lättare att följa hela händelseförloppet 

från handling till konsekvens. Dock uppmärksammade vi även att flera beteenden och 

handlingar inte uppmärksammades av läraren eller pedagogerna, vilket i sin tur varken gav 

en positiv eller negativ konsekvens för eleverna. Lärarens värdering av eleverna fick vi till oss 

i samtal med läraren när eleverna inte hade lektion. Värderingen bottnar i lärarens 

uppfattning av elevens kunskaper, brister samt problem och kommer sedan att ligga till 

grund för betygssättningen när eleverna blir äldre.  

I den dolda läroplanen betygsätts alltså eleverna utifrån lärarens värdering, vilket då ligger 

till grund för läroplan (2011) riktiga betygsättning. I lågstadiet sätts inga betyg dock har 

eleverna uppsatta kunskapsmål som skall klaras. I klasserna vi har observerat informerar 

lärarna om att två elever inte kommer att klara de uppsatta målen för årskurs två, den ena av 

eleverna har så bristande kunskaper och låg mognadsnivå att denne kommer att få gå om ett 

år. Den andra eleven får fortsätta till årskurs tre, dock med lägre kunskaper än sina 

klasskamrater. Lärarens bedömning och värdering av elevens kunskaper sker genom hela 

grundskolan och utgår nästan alltid från elevens sociala bakgrund. Värderingen i form av 

elevernas kunskapsnivå förs kontinuerligt in i elevens akt. 

Under våra klassrumsobservationer yttrade sig den dolda läroplanen i form av begreppet 

praise många gånger per dag av både lärare och pedagoger. Det vanligaste sättet att ge beröm 

på var privat mellan lärare och elev, men lärare brukade även berömma hela klassen 

offentligt om de arbetat på bra och varit tysta en längre tid. Tillsägelser däremot var nästan 

alltid offentliga vare sig de var riktade till en person eller till hela klassen. Vi observerade 

bara tre tillfällen där läraren sa åt eleven i enskildhet.  

Vi observerade även att eleverna värderar varandra utifrån kunskaper, styrkor, svagheter och 

handlingar. Många av värderingarna var rent av elaka och skulle mer eller mindre kunna 

klassas som mobbing i vissa fall, till exempel vem som var tjockast i klassen eller alltid hade 
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hål i strumporna, ett annat exempel var när övriga elever såg att en pojke hade ärvda 

flickskor på idrotten, det drog omedelbart igång långa haranger om att han var ”bögig”. Men 

de allra flesta värderingarna var vardagliga och handlade om hur långt någon kommit i 

matteboken, vem som var roligast, vem som hade finast spelkulor, vems pappa som hade det 

bästa jobbet och vem som hade varit utomlands flest gånger. Eleverna gav även varandra 

beröm, både privat och offentligt, flickorna sa ofta till varandra att de var fina i håret och 

hade fina smycken eller kläder, medan pojkarna berömde varandras cyklar, skott på mål eller 

bra arbete i matematikboken. Just matematikboken verkade hos eleverna vara ett viktigt och 

tydligt mått på hur duktig och smart en elev var. Vid samtliga matematiklektioner skulle 

eleverna alltid jämföra hur långt de kommit i boken samt vem som låg först.  

5.8.3 Analys av Power 

Power har vi översatt till makt och definieras här som lärarens auktoritet och elevens 

förmåga att underställa sig denna. För att kunna observera hur makten ser ut i klassrummet 

har vi studerat läraren och vad denne förmedlar till klassen. Hur utrycker sig läraren verbalt 

när denne talar med eleverna och hur är tonläget? Är läraren tillräckligt tydlig med de 

önskemål denne har och förstår eleverna vad det är läraren vill? Finns det skillnader när 

läraren talar till hela klassen eller enskilt med vissa elever, kan läraren uppfattas som sträng 

och hård ibland för att nästa gång uppfattas som en snäll ”lektant”? Detta är frågor som vi 

har ställt oss själva när vi genomfört observationerna i klassrummet. Vi har även observerat 

eleverna och hur de reagerar på lärarens önskemål och krav såsom att lyssna på 

genomgången, att vänta på sin tur, att arbeta självständigt samt att lyda, sitta still på sin plats 

och inte störa övriga klasskamrater.  

Lärarens makt genomsyrar hela klassrummet där läraren bestämmer vilket ämne eleverna 

skall arbeta med, vilken tid det är rast, vem som får släcka lampan, vem som får svara på 

frågan och vilket kapitel i boken som skall göras. Under våra observationer 

uppmärksammade vi att majoriteten av eleverna håller sin lärare väldigt kär vilket är vanligt i 

lågstadiet. Läraren är en kunnig och vänlig person som eleverna ser upp till och som de 

tillbringar många timmar med varje dag. Läraren blir en extraförälder som eleverna både 

litar och lyssnar på och tyr sig till vid problem.  

Många av barnen är inte bekanta med ordet makt eller auktoritet men är väl medvetna om 

vem det är som bestämmer i vilken situation. Flertalet gånger under våra observationer 

uppmärksammade vi att elever inte lyssnade till lärarens tillsägelser, det fanns alltid 

någonting annat som var intressantare att lyssna till eller att göra. Till slut gjordes en 

markering för eleven där denne fick till sig att föräldrarna kommer att ringas efter skolans 

slut och uppmärksammas om elevens olydnad. Observationerna visade att elever med svag 

social bakgrund inte brydde sig om detta förtäckta hot utan fortsatte som vanligt, medan 

elever med stark social bakgrund lyssnade på vad läraren sa och genast upphörde med sitt 

beteende. Dessa elever var medvetna om konsekvenserna som skulle komma i samband med 

en påringning till hemmet, deras sociala bakgrund påminde dem om vad som förväntas av 

dem i skolan och vem det är som har makten.  
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Det finns en tydlig maktbalans i klassrummet där läraren är den auktoritära och eleven den 

underställda. Elever som inte förstått denna maktbalans är de som är mest bråkiga och 

stökiga på lektionerna och också de som får mest konsekvenser. Läraren kommer att 

använda den dolda läroplanen som sorteringsapparat och med stor sannolikhet hamnar 

dessa elever efter skolan i lönearbete istället för i högre studier. Den tydliga maktbalansen i 

klassrummet mellan lärare och elever bidrar till att vissa elever utnämns till lärarens 

”gullebarn” medan andra elever utnämns till ”värstingar”. Under våra observationer fick vi se 

flera exempel på där elever inte hade förmågan att underställa sig lärarens makt. Vissa små 

situationer handlade ibland bara om att pröva lärarens tålamod genom att vägra delta i 

lektionen, vägra komma in från rasten eller vägra plocka undan sin tallrik. Andra grövre 

situationer slutade oftast med att eleven på något sätt fick konsekvenser för sitt uppförande 

och att dessa konsekvenser visades upp för hela klassen att se. I samband med 

konsekvenserna uppvisade eleverna ett dåligt uppförande där de både svor, skrek och satte 

sig på tvären, allt för att bevisa för läraren att denne inte bestämmer. En observation handlar 

om eleven som inte kunde uppföra sig, han placerades längst bak i klassrummet långt från 

övriga elever och deras blickar, för att visa sitt missnöje svor han och drog en flicka i håret, 

han klippte sedan sönder en annan elevs teckning. Det slutade med att läraren förde ut 

eleven från klassrummet. I motsats till denna elev placerades i stället bråkiga elever i det 

andra klassrummet längst fram vid katedern där både lärare och elever kunde ha uppsikt 

över dessa. Även här uppvisades missnöje i form av muttrande och någon svordom. Eleven 

som glömde idrottskläder tvingades vara med ändå på idrotten utan möjlighet till att byta 

kläder eller duscha, dock upplevde denna elev det inte som ett straff utan var bara glad att 

denne fick delta.  

Att makt från läraren utövas är ingen konstighet då alla barn är vana med den 

maktfördelningen redan från hemmet. För barn som kommer från en stark social bakgrund 

där de har lärt sig att lyda och veta vem det är som bestämmer finns inga svårigheter i att 

underställa sig lärarens auktoritet, att sätta sig upp mot lärare anses vara ouppfostrat. 

Dessvärre blir det för eleverna med svag social bakgrund där regler inte tas på allvar och där 

makt i hemmet kanske missbrukas, när läraren ger tillsägelser och utdelar konsekvenser har 

dessa elever stora svårigheter i att acceptera det som sker. Den dolda läroplanen kommer här 

att sortera ut de elever som inte klarar av att underställa sig lärarens auktoritet, vilket i sin 

tur kommer att ge negativa konsekvenser både nu och i framtiden.  

5.8.4 Analys av lotsning, pedagogiskt T och metainlärning 

Som vi nämnde i tidigare forskning är sorteringsprocesserna verktyg för läraren att använda i 

den dolda läroplanen. Observationerna av sorteringsprocesserna har självfallet skett i 

klassrummet och gått till på sådant sätt att vi har studerat fenomenen utifrån den kunskap vi 

erhållit från olika litteratur.   

Lotsning är en del i den dolda läroplanen och används av lärarna som en sorteringsstrategi. 

Varje lektion började med att läraren hade genomgång framme vid tavlan, denne delade 

sedan ut tydliga instruktioner om vad samtliga elever skulle gör när eget arbete börjar. Ibland 
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skrev läraren till och med upp instruktionerna på tavlan för att det skulle bli ännu tydligare. 

Trots instruktionerna observerade vi att flera elever inte kunde fullfölja sina uppgifter och de 

sökte då omedelbart lärarens hjälp, läraren bröt då ner problemen i små delar och försökte 

hjälpa eleven att hitta rätt lösning, oftast slutade det med att läraren själv löste uppgiften och 

bad eleven skriva ned talet eller svaret. Lotsningen i klassrummen skedde oftast individuellt, 

(lärare elev), till exempel kunde läraren ta saxen av eleven och klippa ut en blomma för att 

eleven inte klippte fint, eller så lade läraren upp alla räknestavar i mattetalet så att eleven 

bara behövde räkna ihop stavarna, det kunde även handla om att läraren sa svaren till 

eleverna istället för att eleverna sökte information i böckerna. Enligt våra observationer var 

lotsning en ofta förekommande åtgärd under lektionernas gång. Det farliga med lotsning är 

att eleven inte lär sig på egen hand utan förlitar sig på att läraren hjälper till. 

En annan sorteringsstrategi i den dolda läroplanen är det pedagogiska T:et. Eftersom 

samtliga elever i bägge klassrummen är placerade i sittgrupper kunde vi inte observera det 

pedagogiska T:et fullt ut. Däremot kunde vi se i grupperna att de elever som satt med ansiktet 

mot tavlan var mer aktiv på lektionen än de som satt med ryggen mot tavlan. Detta visade sig 

i att de oftare svarade på frågor och även räckte upp handen mer ofta än de med ryggen mot 

tavlan. Dock kan detta bero på att de hela tiden hade uppsikt över läraren och tavlan samt att 

de satt mer bekvämt än de som var tvungna att vända på stolen för att se läraren och följa 

med i undervisningen.  

Eftersom metainlärning (självutvärdering) sker inuti eleven och inte är synlig har vi inte 

kunnat observera hur denna sorteringsstrategi gått till. Dock har vi observerat att visa elever 

blivit väldigt glada när de förstått eller klarat av en uppgift medan någon annan sett ledsen 

och nedstämd ut vid något tillfälle. Vid några tillfällen har vi frågat eleverna varför de ser 

nedstämda ut och de har svarat oss att det beror på att de inte kan eller inte förstår uppgiften.   

5.9 Sammanfattning av resultat 

Vi har under vår tid på fältet observerat att eleverna kommer från olika sociala bakgrunder, 

vilket både barnen och lärarna bekräftar när de berättar om föräldrarnas yrken. För elever 

med stark social bakgrund arbetar föräldrarna som ingenjörer, socionomer, sjuksköterskor, 

receptarier eller har någon annan akademisk utbildning. Dessa elever utmärker sig både vad 

gäller sätt att prata, vilka intressen de har samt klädstil, med andra ord har de ett annat 

habitus än sina klasskamrater. Dessa elever räcker alltid upp handen, blir positivt bemötta av 

läraren, följer instruktioner och när det är lite klurigare frågor som läraren ställer så är det 

denna grupp av elever som får svara samt får chansen att utveckla sina svar. Dessa elever får 

även ta täten vid grupparbeten och utses ofta till gruppledare eller talesperson. I motsats till 

denna grupp finns det en liten grupp elever som faller utanför ramarna, som kommer från en 

svagare social bakgrund och med ett annat habitus. Kläder, tal, skrift, kroppskontrollen och 

fritidsintressen skiljer sig en hel del från eleverna med stark social bakgrund. Dessa elevers 

föräldrar har vanliga lönearbeten inom vård eller verkstad, eller så är föräldrarna arbetslösa 

eller sjukpensionärer. De färdigheter och kunskapskrav som krävs av en andraklassare 
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saknas nästan helt, även intresset för att vilka lära sig är mycket lågt, vilket tyder på ett lågt 

kulturellt kapital. Läraren ställer frågor till denna grupp av elever på måfå, men då läraren 

oftast inte får någon respons väljer denna medvetet/omedvetet att inte lägga alltför mycket 

tid och engagemang på denna grupp. Resten av klassen består av medelmåttiga elever som 

inte har några svårigheter att delta i lektionerna eller följa lärarens instruktioner, dessa får 

ungefär samma behandling som den grupp som tillhör ”eliten”. Läraren ser att de försöker, 

de vill vara delaktiga under lektionstiden och vågar räcka upp handen och svara på frågor. 

Om svaret är fel ger läraren dem ett försök till och med lite lotsning blir svaret rätt, därefter 

får eleven beröm.   

Det resultat våra observationer visar är att den dolda läroplanen existerar i skolan och i 

klassrummen. Läraren behandlar eleverna olika utifrån deras sociala bakgrund, av vissa 

elever förväntar sig läraren mer och av andra mindre. Begreppen Crowd, Praise och Power i 

den dolda läroplanen har stor betydelse för hur klassrumslivet för samtliga elever kommer att 

fungera. Den dolda läroplanen yttrar sig i klassrummet på olika sätt och lärarens uppgift är 

att fostra barnen till goda medborgare i samhället. För att så skall ske måste eleverna lära sig 

att befinna sig i en grupp, där tålamod är ett av det viktigaste ledordet. De skall även lära sig 

att underkasta sig lärarens auktoritet och kunna lägga undan sina egna planer och idéer 

under lektionerna, och sist men inte minst skall de acceptera att läraren ständigt 

synar/värderar allt de gör och säger vilket resulterar i beröm eller tillsägelser. För de elever 

som inte klarar av att leva upp till den dolda läroplanens osynliga krav väntar en skoltid som 

är både jobbig och tråkig, där läraren med hjälp av sorteringsapparaten skickar dem direkt 

till lönearbete efter skolans slut utan möjlighet att studera vidare på högre nivå.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

Vårt inledande syfte var att beskriva och förstå hur den dolda läroplanen yttrar sig i 

klassrummet och i lärarens arbete. För att svara på syftet använde vi oss av 

frågeställningarna,  

 Hur ser de informella kraven ut som ställs på eleven i klassrummet? 

 På vilket sätt gynnar den dolda läroplanen vissa elever och missgynnar andra? 

Vi har sorterat och läst samtliga fältanteckningar och sedan delat upp dem i teman som vi 

tyckte passade in i olika klassrumssituationer. Utifrån detta har ett resultat byggts upp som vi 

sedan analyserat kring. Vi anser nu att med hjälp av studien har vi lyckats uppnå vårt syfte 
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med att beskriva och förstå den dolda läroplanen samt även svarat på våra inledande 

frågeställningar.  

I resultatet uppmärksammade vi stora skillnader i hur eleverna klarar de informella kraven 

som ställs i klassrummet, till exempel har vissa elever svårt att vänta på sin tur som är en av 

de viktigaste egenskaperna de måste bemästra. Att vänta på sin tur anser vi hör till vanlig 

barnuppfostran där föräldrarna förbereder barnen och lär dem att livet är ett enda långt 

väntande. Vi tror att elever som inte lärt sig vänta varken hemma eller i skolans dolda 

läroplan kommer att ha svårare än andra vuxna att kontrollera sina impulser när de blir 

otåliga. Resultatet visar att läraren tränar eleverna i att vänta på sin tur genom att låta dem 

förstå att allt inte kan hända omedelbart. Eleverna måste räcka upp handen om de vill fråga 

någonting, de måste stå i kö och vänta på sin tur både till toaletten och i matkön och de måste 

vänta tills lektionen är slut innan de kan få gå på rast. Lärarens ansvar ligger i att träna 

eleverna för framtida situationer där väntandet ingår och de elever som måste tränas mest i 

att förstå de informella kraven är de elever som kommer från en lägre social bakgrund med 

ett lägre socialt kapital. Elever som redan från början förstår de informella kraven behöver 

ingen guidning eller handledning av läraren. På frågan vilket sätt den dolda läroplanen 

gynnar vissa elever kan vi tydligt se att den dolda läroplanen premierar de elever som har en 

stark social bakgrund och ett högt kulturellt kapital hemifrån. Dessa elever har även ett starkt 

stöd hemifrån vilket gör att de även besitter högre självförtroende och självkänsla vilket gör 

att de inte är oroliga för att misslyckas utan istället försöker igen. Den dolda läroplanen 

gynnar vissa elever då den ser till att framgång kommer till dem som befinner sig i 

överklassen eller i högre medelklassen, om prestationssvaga elever bryr den sig inte om.   

Ett annat krav som syns i klassrummet och som ingår i den dolda läroplanen är kravet att 

arbeta individuellt. Vårt resultat visar att väldigt många elever hade svårigheter med att 

arbeta självständigt och många av dem kom aldrig i gång med sitt eget arbete utan förlitade 

sig på lärarens lotsning till korrekta svar. All denna lotsning anser vi är en björntjänst som 

läraren utför åt eleverna, det hela bottnar i att eleverna inte klarar det osynliga kravet och 

läraren ser det som sin plikt att hjälpa eleven framåt, tyvärr på bekostnad av lärarens 

kompetens och de duktiga eleverna i klassrummet som mer eller mindre glömdes bort i 

gruppen av lågpresterande elever. Kravet att underställa sig lärarens auktoritet och att delta i 

en grupp ingår även de i den dolda läroplanen, även här visar resultatet att flera elever hade 

problem med dessa krav, det intressanta i studien var att det är ungefär samma elever som 

har svårt att acceptera lärarens makt som inte klarar av gruppens krav.  

För att svara på vårt inledande syfte har vi beskrivit och förstått hur den dolda läroplanen 

yttrar sig i klassrummet och i lärarens arbete, vi har beskrivit flera olika situationer där vi sett 

den dolda läroplanens informella krav och elevernas misslyckanden i att följa kraven. Vi har 

också uppmärksammat elever som klarar väldigt många av kraven utan problem och vi har 

förstått att dessa elever har en högre social bakgrund än sina ”misslyckande” klasskamrater. 

Vår frågeställning på vilket sätt gynnar den dolda läroplanen vissa elever och missgynnar 

andra får sitt svar i att elever kommer från olika social bakgrunder och bär med sig olika 

kunskaper, förståelse samt kulturellt kapital in i skolvärlden. Ojämlikheten bland eleverna 
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visar sig på sådant sätt att de med svagt socialt kapital inte klarar skolan lika bra som sina 

klasskamrater, vilket innebär att de med största sannolikhet inte kommer att fortsätta 

studera på högskola efter avslutade studier, istället fortsätter de mot lönearbete inom 

lågkvalificerade arbeten som vård, transport och verkstad.  

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

I kapitlet tidigare forskning presenterades den dolda läroplanen utifrån fyra olika teman, 

nedan diskuterar vi resultatet och sammankopplar det med den tidigare forskningen.  

Vårt första tema benämnde vi som livet i klassrummet, där vi beskrev de tre nyckelord som 

formar den dolda läroplanen - crowd, praise and power. Tidigare forskning pekar på att de 

tre nyckelorden är grunden för ett lyckat klassrumsliv som även bereder en väg mot livet som 

samhällsmedborgare. Den tidigare forskningen visar att elever som har svårigheter i att 

bemästra nyckelorden i skolan även kommer att ha svårigheter i att bemästra dem som 

vuxen. Ett av nyckelorden är makt och makt som begrepp har enligt oss fått en negativ klang 

och skapar en bild av herre och slav där den ena parten är undergiven den andra. Det är ett 

känsloladdat ord i många delar av världen men i dagens svenska samhälle med ord som 

individualism och självständighet får maktlystnaden stå tillbaka. Dock menar vi att makt i 

klassrummet inte handlar om en maktgalen lärare som njuter av att förminska och förtrycka 

elever, utan makt i klassrummet handlar om att eleverna ska vara medvetna om att läraren är 

den vuxna i sammanhanget och också den som bestämmer för att en sorts ordning skall råda. 

Makt kan här ses som vanliga ordningsregler som läraren faktiskt är ytterst ansvarig för. 

Makt är även när läraren måste höja rösten åt vissa elever som inte kan lysa eller lyssna, lika 

mycket som makt är att läraren bestämmer vilka elever som klarar kunskapskraven eller inte. 

Alla dessa situationer observerade vi under den tiden vi var ute på fältet. I våra observationer 

uppmärksammade vi flera gånger att läraren har makt och även utövar makt i klassrummet 

och då främst för att upprätthålla ordningen i klassrummet. Lärarens maktutövning är ett 

vanligt förkommande inslag i klassrummet, resultatet visar att läraren genom makt på olika 

sätt kan få eleverna att lyssna och lyda samt göra som läraren vill, till exempel kan läraren 

bestämma när raster och lektioner börjar och slutar, vilken elev som skall få hjälp först och 

vilka elever som får ett eget nytt limstift och vilka elever som får dela på ett. Ibland när 

klassrummet var väldigt ”stimmigt” och högljutt räckte det med en blick från läraren för att 

hela klassen skulle tystna, vilket visar att läraren även har makt utan att behöva säga 

någonting, samtliga elever visste vad blicken innebar och tystnade omedelbart. Vårt resultat 

visar även att en hel del elever har svårigheter att underställa sig lärarens makt vilket märks 

genom svordomar, trots och ignorering av läraren. Oftast är det eleverna som förlorar den 

maktkampen, här visar läraren sin makt genom att ledsaga eleven ut genom klassrummet 

medan övriga elever tittar på och sedan åter igen när läraren kontaktar elevens föräldrar efter 

skoldagens slut. Vid detta telefonsamtal visar läraren även sin makt för föräldrarna, läraren 

förklarar vilka regler denne har i klassrummet och vad denne förväntar sig av eleven, indirekt 

påpekar läraren för föräldrarna att deras barn inte är uppfostrat samt inte kan underställa sig 
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lärarens auktoritet. Vi anser att makt är ett viktigt begrepp som behövs inom skolans värld 

för att hålla ordning men även för att visa eleverna vem det är som bestämmer. Dock tror vi 

att lärarens auktoritet börjar försvinna mer och mer på grund av individualismen. Många 

individer idag accepterar inte att makt utövas mot dem. Ordet kränkning har här fått ett stort 

genomslag där elever känner sig kränkta när läraren utövar makt.  

Samma elever som har svårt att acceptera lärarens makt har även svårigheter i att befinna sig 

i en grupp, i detta fall hela klassen. Gruppen skall arbeta tillsammans och sträva mot samma 

mål, resultatet visar att en liten klick elever har svårigheter i att delta i gruppen, de har svårt 

att lyssna, arbeta självständigt, svårt att samarbeta eller att vänta tålmodigt, det intressanta i 

resultatet är att det ständigt är samma elever som inte klarar av gruppdynamiken. Slutligen 

värderar läraren samtliga elever, värderingen sker hela tiden under lektionerna och 

resulterar i beröm eller tillsägelser. Våra resultat visar att beröm oftast ges privat och 

tillsägelser ges offentligt. Vi anser att det finns problem med bägge tillvägagångssätten. Det 

privata berömmet stannar hos mottagaren, vi tror att om berömmet var offentligt skulle fler 

elever vilja göra bättre ifrån sig och också få beröm offentligt, nackdelen är att den som får 

beröm kan bli utsatt för mobbing för att denne alltid är duktig. De offentliga tillsägelserna 

bevittnas av samtliga i klassen vilket kan vara förnedrande eller positivt förstärkande för 

mottagaren beroende på vilket stimuli hos eleven som triggar igång de dåliga beteendena. 

Om tillsägelserna gavs privat skulle läraren kunna lägga in mer känsla bakom vilket skulle 

kunna få eleven att tänka om. Tidigare forskning stämmer väl överrens med de resultat vi fått 

fram vid våra klassrumsobservationer. Det intressanta i observationerna var att den dolda 

läroplanen syntes tydligt och att vi nästan omedelbart kunde koppla samman olika 

situationer till rätt nyckelord.  

I det andra temat ger vi en beskrivning om hur viktig miljön i klassrummet är för elevens 

inlärning och trivsel. I tidigare forskning beskrivs skolmiljön som institutionaliserad där 

samtliga klassrum följer en viss mall. Kateder och tavla längst fram och sedan bänkar 

placerade i raka rader. Forskningen talar också om standardiserade dofter i skolkorridorer 

och i matsalar, vilket vi under våra observationer kan bekräfta, doften som sitter i skolans 

väggar är en familjär doft från en tidig barndom som kan påminna om någonting tryggt, 

roligt eller läskigt beroende på hur eleverna upplevt sin forna skolgång.  

Vårt resultat visar att lärarna lade ner mycket tid på interiören i klassrummet med färgglada 

gardiner och blommor vilket vi tror i vissa fall kan bidra till en trygg atmosfär för eleverna. 

Genom att göra klassrummet trevligt och välkomnande elimineras till viss del den 

institutionaliserade mallen där väggarna går i vitt eller ljusgult och golvet är grönt eller 

orangebrunt. Vi tror att det är viktigt för läraren att avväga hur mycket klassrummet skall 

utsmyckas, starka färger kan väcka aggression hos vissa barn, starka dofter från blommor 

kan ge allergiska problem och för utsmyckade väggar och dörrar kan ge elever med 

koncentrationsproblem alldeles för många intryck. Klassrummets miljö är en svår 

balansgång, den skall tilltala samtliga elever, ge en lugnande och välkomnande atmosfär 

samtidigt som den skall väcka lusten att lära. Tidigare forskning och vårt resultat 

överrensstämmer även i detta tema. Klassrummets interiör är viktig för både elever och 
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lärare och läraren ser det som sin uppgift att pigga upp trötta gamla skolsalar med färg och 

liv. 

Olika sorteringsprocesser diskuterades i vårt tredje tema. Sorteringsprocesserna beskrevs 

som strategier lärarna använder för att skilja duktiga och högpresterande elever från de 

sämre och lågpresterande eleverna. En intressant iakttagelse som bekräftar vårt resultat är 

att lärarna spenderar mer tid med att lotsa mellan- och lågpresterande elever än de 

spenderar med de duktiga eleverna. Eleverna som blir lotsade kräver lärarens 

uppmärksamhet under hela lektionen och läraren förflyttar sig kors och tvärs i klassrummet 

mellan hjälpsökande elever. Lotsning är en sorteringsprocess som är till nackdel för både 

lärare och elever vilket två av våra artiklar bekräftar. En av artiklarna redogör för hur eleven 

inte lär sig någonting av lotsning medan den andra artikeln redogör att handlingen (lotsning) 

inte är förenligt med lärarens yrkeskompetens. Vårt resultat visar att en stor del av lektionen 

går åt till lotsning där läraren låses upp av elever som inte kan arbeta självständigt, vilket 

faktiskt är ett av kraven i den dolda läroplanen, även här kan vi se att tidigare forskning och 

vårt resultat går i linje med varandra. Vi tror att lotsning bidrar till stress hos läraren, då 

denne varken har tid att uppmuntra eller hjälpa de duktiga eleverna eller ta hand om de 

elever som inte alls klarar skolan. Vi tror att det finns en känsla av otillräcklighet hos läraren 

när för mycket lotsning förekommer i klassrummet.  

Det sista temat handlade om den dolda läroplanens existens 30 år efter att den 

introducerades som begrepp i Sverige, denna artikel skrevs 2007 och idag åtta år senare finns 

bevis på att den dolda läroplanen fortfarande existerar. Redan för 38 år sedan skrev Broady 

(1981) att den dolda läroplanen måste göras synlig eftersom det inte går att avskaffa den. Det 

vi menar med att den fortfarande existerar handlar om att den fortfarande existerar i sin 

dolda form, synliggörandet av den dolda läroplanen verkar inte ha någon hög prioritering 

varken i skolan, i samhället eller hos politikerna. Vi tror att den fortfarande existerar i sin 

dolda form för att samhället kräver det av skolan som institution. Skolans uppgift är att 

sortera eleverna och bidra med lönearbetare på arbetsmarknaden.  

Vi har i vårt resultat beskrivit flera olika situationer där vi tydligt beskriver hur den dolda 

läroplanen yttrar sig i klassrummet samt hur läraren använder sig av den. Artikeln gör 

gällande att det inte bara finns en utan flera olika dolda läroplaner eftersom skillnaderna i 

skolorna är stora. Våra resultat visar den dolda läroplanens existens och yttrande i två 

kommunala skolor, därför kan vi inte redogöra för hur den yttrar sig i en privatskola eller i en 

elitskola. Däremot tror vi att resultaten i elitskolorna skulle skilja sig en hel del från de 

kommunala skolorna. Det grundar vi på att samtliga elever i elitskolorna har en hög social 

bakgrund, ett högt kulturellt kapital tillsammans med ett matchande habitus, dessa elever 

känner redan till de osynliga kraven och behöver därför inte lära sig dem i klassrummet.  
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6.3 Resultat i relation till teorin 

Den teoretiska referensramen gav oss de verktyg vi behövde för att studera om den dolda 

läroplanen existerar och hur den i så fall yttrar sig i klassrummet. Med hjälp av Donald 

Broadys (1981) artiklar om den dolda läroplanen har vi kunnat ta del av den tidigare 

forskningen och sedan använt den i vår egen fältstudie. Vi har även använt oss av Läroplan 

(2011) där vi har läst stora delar av läroplanen och satt oss in i vad läroplanen egentligen har 

för syfte samt vilka elever som berörs av den.  

Under våra fältstudier insåg vi att händelser i klassrummet som för oss tidigare varit en del 

av klassrumslivet nu visade sig i en annan kostym och lärarens handlingar och agerande fick 

en helt annan innebörd. Vi färdades tillbaka till våra egna klassrum på 1980-talet och helt 

plötsligt förstod vi varför läraren lät Olle gå ut och leka fast vi andra hade lektion, varför 

Karin alltid fick svara på alla frågor först, och att indelningen i A och B grupper verkligen var 

indelning i A och B grupper, vi var offer för sorteringsapparaten. En käftsmäll utan dess like 

men som ända 30 år senare tagit oss till högskolan med en möjlighet att ändra i sorteringen 

samt få beskriva vad som egentligen händer i klassrummet.  

Vi har både läst och observerat att den dolda läroplanen och läroplan (2011) är beroende av 

varandra och till viss del har nytta av varandra men ändå skiljer sig åt i några avseenden. 

Läroplanen är ett framtaget dokument i samarbete mellan Skolverket och Regeringen, medan 

den dolda läroplanen yttrar sig i det tysta och oftast omedvetna hos både lärare, elever och 

föräldrar. Den dolda läroplanen har vuxit fram utifrån osynliga krav från samhället, där en 

stor del av massan behövs i det dagliga lönearbetet. Den dolda läroplanen är de rådande 

osynlig krav som eleverna måste behärska för att klara det dagliga livet i klassrummet. 

Medan läroplan (2011) skall vara rättvis i sitt utförande och inte exkludera en enda elev 

används den dolda läroplanen som en sorteringsapparat där ingen rättvisa existerar. De som 

föddes med silversked i munnen har företräde till det dukade bordet. Den dolda läroplanen 

utgår inte från någon lista eller ett skrivet mål för att lyckas få ordning i ett klassrum, utan 

det är något som sker per automatik i samspel mellan de olika parterna, i detta fall mellan 

lärare och elev. Den dolda läroplanen ger elever med goda språkkunskaper större 

förutsättningar att förstå vad läraren undervisar om. Elever som inte förstår lärarens språk 

och undervisningsmetoder visar inget intresse för sina studier och fokus ligger på annat, för 

dessa elever är risken stor att hamna i sållningsprocessen. Detta innebär att eleven uppfattar 

skolan som svår och jobbig, detta kan resultera i att eleven vid senare tillfälle bestämmer sig 

för att inte fortsätta med sina studier, utan själveliminerar sig från att studera vidare på 

högskola eller universitet. Själveliminering kan komma att påverka elevens val av yrke i det 

vuxna livet, vilket i sin tur påverkar allt från inkomst till hälsa och välmående. Läroplan 

(2011) däremot säger att läraren tillsammans med föräldrarna ska hjälpa eleven att lyckas 

med sina studier, det är viktigt att få eleven att se skolan som någonting positivt. Enligt 

läroplanen kan det främja elevens lust att vilja lära sig ännu mera vilket i sin tur kan komma 

att påverka val senare i livet. Läroplan (2011) ska rusta eleven till att senare i livet bli en god 

medborgare och förstå samhällets demokratiska värdegrund och läraren kan med hjälp av 
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den dolda läroplanen hjälpa och förtydliga värdegrunderna för de elever som läraren anser 

sig vara mottagliga för det.  

I den teoretiska referensramen diskuteras de osynliga krav som ställs på eleverna i 

klassrummet i tid och otid. Den dolda läroplanen beskrivs som allt eleverna måste lära sig 

som inte står i läroplan (2011). En hel del olika krav som är osynliga skall uppfyllas för att 

klara av skolgången, resultatet visar att kraven är svåra att uppfylla för vissa elever, det är 

även tydligt att det är elever med svag social bakgrund som har dessa svårigheter. Den 

teoretiska referensramen beskriver hur lärarna redan på lågstadiet sorterar in eleverna i 

skilda fack utifrån den sociala bakgrunden och att eleven sällan byter sida. Resultatet av våra 

observationer visar att det finns en skillnad i hur läraren bemöter och behandlar eleverna, 

dock tycker vi inte att skiljelinjen är speciellt synlig i årskurs två. Här avviker alltså vårt 

resultat från den tidigare forskningen, dock tror vi att det beror på den korta 

observationstiden samt att vi inte ser eleverna ur lärarnas perspektiv. Lärarna har känt både 

elever och föräldrar under flera år och hunnit bilda sig en uppfattning om deras sociala 

bakgrund.   

I läroplan (2011) står det att skolan ska behandla alla elever lika men utifrån våra 

observationer har vi förstått och bevisat att så inte är fallet. Både i det sociala bemötandet och 

i undervisningen behandlades eleverna olika utav lärarna. Utan att ha frågat lärarna vilka 

elever som tillhörde vilken socialgrupp, gick det relativt lätt och fort för oss att utläsa på 

elevernas kläder, frisyrer, hur pass rena de var i ansiktet samt i deras språk och vokabulär 

vilken social bakgrund de kom ifrån. Det kan tyckas tragiskt att ens sociala bakgrund samt 

habitus kan utläsas i sådana ytliga ting och också vara en av de största anledningarna till att 

barn mobbar varandra, barns olikheter och förutsättningar i livet försvårar för många av 

dem. Elever med olika social bakgrund behandlas olika av läraren, ligger lärarens habitus till 

grund för hur denne bemöter elever med likande eller olika habitus som denne själv? En 

fråga som vi nog är villiga att svara ja på, som talesättet lyder: lika barn leka bäst.    

6.4 Självkritisk diskussion och framtida forskning 

Att först undersöka om den dolda läroplanen existerar genom att göra en etnografisk studie 

med deltagande observationer, och sedan beskriva och förstå den har inte varit ett lätt arbete, 

däremot har det varit ett intressant arbete som gett oss mycket information, kunskap och ny 

förståelse om skolans värld och varför förutsättningarna för eleverna i skolan skiljer sig åt. I 

början av studien ansåg vi oss ha all tid i världen eftersom vi är vana med fem veckors 

uppsatsskrivningar, men med tiden insåg vi ganska snabbt att vi måste arbeta smart och 

planera studiens upplägg för att finna och bearbeta all tillgänglig information som vi samlat 

in. Vår primära utgångspunkt låg i den dolda läroplanen som sedan kopplades ihop med 

elevens sociala bakgrund. Stor del av vår tid gick åt till att leta efter relevant litteratur och 

artiklar och en hel del av dem sållades bort under resans gång. Under flera veckor benade vi 

ut vad det egentligen stod i litteraturen som vi använde oss av samt hur stark kopplingen är 
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och vilken betydelse dold läroplan, läroplan (2011), kulturellt kapital och social bakgrund har 

för varandra.   

För att vi skulle förstå våra observationer bättre fick vi börja med att läsa in oss på vad 

skillnaderna är mellan den dolda läroplanen och läroplan (2011). Inför denna studie skrev vi 

två mindre uppsatser som handlade om den dolda läroplanen, med syfte att vara en sorts 

förstudie samt för att komma igång med att leta efter relevanta artiklar och litteratur. För oss 

innebar detta att vi några veckor in i denna studie var riktigt trötta på allt vad den dolda 

läroplanen innebar, och för oss kändes det som att vi upprepade samma saker om och om 

igen utan att se något slut. Lyckligtvis ändrade sig denna känsla i och med att vi började med 

de deltagande observationerna och ny energi tillfördes både oss och uppsatsen.  

Genom observationerna såg vi verkliga situationer och händelser från klassrummen som 

kunde kopplas till artiklar och litteratur som vi läst. Vi kunde relativt tidigt i våra 

observationer bevisa att den dolda läroplanen förekommer i den svenska skolan och att 

elevens sociala bakgrund har betydelse för elevens skolgång. Detta tidiga resultat förvånade 

oss bägge då vi trodde att den dolda läroplanen skulle vara svår att observera, att den bara 

skulle visa sig då och då samt att lärarna var proffs på att dölja när de använde sig av den. 

Istället blev vi positivt överraskade samt lite bekymrade över att den är så pass synlig för den 

som observerar begreppet. Detta innebär att föräldrar som är pålästa om den dolda 

läroplanen enkelt kan peka ut den när de är på besök i klassrummet, de kan sedan 

konfrontera läraren varför denne agerar som den gör i vissa situationer samt behandlar 

elever olika. För lärarens del kan detta bli ett orosmoln samt väcka obehagskänslor varje 

gång en förälder vill besöka sitt barn i klassrummet. Läraren blir då varse om att den dolda 

läroplanen är avslöjad och kan istället bete sig på ett sätt i klassrummet som eleverna inte är 

bekanta med.   

Vid observationerna fick vi arbeta hårt för att inte gå ”native”, både lärarna och eleverna såg 

oss som extrahjälp och stundtals var det lätt att glömma bort syftet med varför vi befann oss i 

klassrummen. Vi fick stanna upp och tänka till om vad läroplan (2011) handlade om, då det i 

vissa situationer var mycket svårt att avgöra om läraren gick efter läroplan (2011) eller den 

dolda läroplanen. Vår uppgift var att hålla oss neutrala och objektiva till gruppen och vi fick 

ibland påminna oss själva om vad det var vi observerade. Vi hade regelbundna möten med 

vår handledare där vi gavs flera idéer och uppslag till vår studie. Handledaren gav oss 

perspektiv på materialet, nya banor att tänka i och när vi stötte på problem i skrivprocessen 

kunde detta åtgärdas med stöd och tips. Handledningen gav även tillfälle till att stanna upp 

och reflektera över den producerade texten. Under de två veckor vi gjorde våra deltagande 

observationer valde vi att bara träffa vår handledare vid ett tillfälle för att uppdatera denne 

om vad vi observerat hittills, vi fick även tips om vad vi borde titta närmare på. Under 

observationerna gick den mesta tiden åt till att transkribera intervjuer, läsa litteratur samt 

renskriva fältanteckningar.   

Vår förförståelse om den dolda läroplanen var relativt svag, dock hade vi blivit introducerade 

för begreppet tidigare i vår utbildning och eftersom vi själva har barn i skolan bestämde vi 

oss för att forska i ämnet. När vi inledningsvis letade fakta om den dolda läroplanen 
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upptäckte vi att den inte bara figurerar inom skolans värld utan även finns inom olika 

idrotter, företag, arbeten och organisationer samt att den har en nästan 60- årig historia 

bakom sig. Att den dolda läroplanen varit dold i nästan 60 år tror vi beror på att samhällets 

funktioner kräver att den är dold. Den dolda läroplanen är ett nödvändigt ont som måste 

existera i samhället för att skapa en balans och dess motpol är läroplan (2011), den finns där 

för att elever, lärare och vårdnadshavare ska ha något att finna stöd i om balansen rubbas i 

utbildningen. Samhället behöver en viss klick människor som har viljan att styra och 

auktoriteten att leda, och en viss grupp medborgare som är lydiga och underställda och inte 

sätter sig upp mot de styrande. Vi tror att om samtliga medborgare var välutbildade och 

ifrågasättande skulle balansen rubbas och kaos skulle råda, därför har den dolda läroplanen 

inte gjorts synlig, samhällets struktur kräver av skolan att den agerar sorteringsapparat för 

att upprätthålla ordningen.  

Under tiden vi arbetade med studien upptäckte vi att det är bra att ha en beprövad och 

djupgående teori att luta sig mot eftersom det var mycket lätt att komma med eget tyckande 

om ämnet och speciellt vid tolkningen av observationsmaterialet. Ofta diskuterade vi våra 

egna barns klasser och deras fram- och motgångar och hur lärarna agerat vid olika 

situationer, vi kände även igen oss själva i flera situationer från när vi var små och gick i 

grundskolan. En udda aha-upplevelse sådär 30 år senare, men ändock väldig nyttig för oss 

båda.  

Vi använde oss av en etnografisk metod, vilket vi ansåg vara den bäst lämpade för denna 

studie då det är en mycket beprövad metod vid observationer. Då vårt syfte med studien är 

att beskriva och förstå hur den dolda läroplanen yttrar sig i klassrummet och i lärarens arbete 

var deltagande observationer det enda naturliga valet för att kunna samla in det empiriska 

material vi behövde. Med en etnografisk metod finns både för och nackdelar, metoden är inte 

den enklaste att utföra vilket bottnar i vad som skall observeras.  

I vårt fall observerade vi en till två lärare åt gången samt ungefär 25 barn, att hålla koll på vad 

27 personer gör samtidigt är inte en lätt uppgift eftersom situationerna ständigt avlöser 

varandra i ett klassrum. Efter ett tag var vi tvungna att sålla i informationshavet och leta efter 

konkreta bevis, det kunde innebära att vi studerade en situation men bytte till en annan om 

den verkade ge mer empiriskt material till våra studier. Vi är väl medvetna om att många 

situationer i klassrummet gick oss om intet medan vi observerade någonting annat, dock tror 

vi att vi fått med själva kärnan av det viktigaste, det som verkligen skulle observeras. Dock 

kan vi inte låta bli att fundera om det vi observerat tolkades rätt eftersom människors 

uppfattningar om händelser skiljer sig från varandra.  

Därför har vi läst varandras renskrivna fältanteckningar flera gånger, jämfört och diskuterat 

de tolkningar som gjorts av oss bägge, vi har inte alltid varit överrens om samtliga tolkningar 

då vi har haft olika uppfattningar om situationerna. Vid dessa tillfällen har vi då valt att 

kompromissa, den interna reliabiliteten anser vi vara hög då vi från början varit överrens om 

hur våra observationer skall gå till. Om vi skulle göra om samma undersökning i en annan 

klass i en annan stad skulle vi då få samma resultat? Vi skulle inte få exakt samma resultat 

eftersom förutsättningarna aldrig är likadana, sociala miljöer är ständigt föränderliga och det 
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blir därför svårt att replikera studien. Däremot skulle vi kunna få ett liknande resultat som 

även den bekräftar hur den dolda läroplanen yttrar sig i klassrummet och i lärarens arbete, 

men utifrån andra händelser och situationer. Detta antagande grundar vi på att vi 

observerade två av varandra oberoende skolor i två olika kommuner och resultatet blev 

liknande men inte exakt. Eftersom detta är en etnografisk studie, där vi befunnit oss nära 

undersökningspersonerna i två veckor, är den interna validiteten hög, de begrepp i den dolda 

läroplanen som vi valt att använda oss av stämmer väl överrens med våra observationer. Vi 

kan dock inte generalisera resultatet från dessa två skolor till samtliga kommunala skolor, 

friskolor och elitskolor i Sverige, den externa validiteten blir därmed låg.   

En annan nackdel med en etnografisk metod är att komma förbi gate-keepern, detta gjorde vi 

relativt snabbt vilket innebar att det inte var en nackdel för oss. Att ”go native” är en annan 

nackdel, där risken finns att bli en av de som observeras, ibland fick vi verkligen stålsätta oss 

för att påminna oss själva om vårt syfte med att befinna oss i klassrummet, vi var inte där 

som lärarassistenter som eleverna hade blivit informerade om, vi var där som observatörer. 

Fördelar med etnografi som metod är att det är väldigt lätt att samla in material eftersom det 

alltid finns något att observera. Det går även att göra observationer under längre eller kortare 

perioder, vi ansåg att två veckor var tillräckligt annars hade vi haft för mycket material vilket 

hade blivit svårarbetat. För oss tog det ungefär två till tre dagar innan vi blev ”varma” i 

kläderna och förstod hur vi skulle observera, efter det gick det lättare.  

Läraren har alltid haft en auktoritär roll, tillrättavisat elever och givit dem förutsättningar att 

lyckas med sin skolgång. Läroplan (2011) avser att utbildningssystemet ska vara skapt för alla 

men det är elevens sociala bakgrund som bestämmer vem som kommer att lyckas i skolan. 

Den dolda läroplanen utövas olika utifrån elevens sociala bakgrund och läraren påverkar till 

stor del vilka elever som kommer att lyckas i skolan, vilket stämmer överrens med Broadys 

(1981) tankar om att läraren sätter betyg på elevens bakgrund och inte på dennes 

skolprestationer.  

Här vill vi påminna om att trots att det är den sociala bakgrunden som styr finns det 

undantag från denna regel. Vi har inte observerat det i våra klasser eftersom eleverna går i 

lågstadiet, däremot har vi diskuterat hur det såg ut när vi gick i högstadiet och i gymnasiet. 

Det fanns då och finns även idag elever med lägre social bakgrund som har fina betyg och 

faktiskt går vidare till högre utbildning. Om en elev ständigt producerar höga resultat vid 

provskrivningar måste läraren acceptera det, då går det inte att sätta betyget utifrån den 

sociala bakgrunden. Elevens studieresultat får sin karaktär utifrån elevens kunskapsnivå och 

hur pass villig läraren är att lägga energi på den enskilde eleven. 

I vår studie har vi fokuserat på den dolda läroplanen och vilken inverkan elevens sociala 

bakgrund, habitus och kulturellt kapital har i skolan för elevens möjligheter att lyckas. Till 

vår hjälp har vi använt oss av Läroplan (2011), dock har den inte varit i fokus i denna uppsats 

utan bara ett hjälpmedel som vi använt för att jämföra den fastställda läroplanen med den 

dolda läroplanen. Läroplan (2011) har använts i syfte att kunna identifiera den dolda 

läroplanen samt förstå hur den yttrar sig i klassrummet och vilka elever det är som drar nytta 

av den dolda läroplanen.  
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Om vi hade haft mer tid än tio veckor hade det varit intressant att även studera hur elevernas 

etnicitet, kön och klass påverkas av den dolda läroplanen. Klyftorna i samhället ökar och 

skolan lägger grunden för individers fortsatta vuxenliv, för att minska klyftorna och jämna ut 

oddsen skulle den dolda läroplanen behövas avvecklas eller göras mer synlig. Till framtida 

forskning skickar vi över frågorna, vad skulle hända om den dolda läroplanen avvecklades 

eller gjordes synlig, hur skulle det påverka utbildningssystemet och samhället, kan den dolda 

läroplanen i synligt tillstånd samverka med läroplan (2011), vilka för och nackdelar skulle det 

få, samt är den dolda läroplanen fortfarande dold för att samhällets funktioner kräver det? 

6.5 Avslutande reflektioner 

Utifrån våra observationer kan vi bekräfta att den dolda läroplanen används i stor omfattning 

i skolundervisningen i klassrummet och av läraren, vidare har vi bevisat att elevens sociala 

bakgrund har stor inverkan på hur skolgången och slutgiltigt resultat i form av betyg blir. 

Eleven måste acceptera att lektionstiden är fyrtio minuter av terror, de måste lära sig att 

avsluta mitt i en uppgift, bli avbrutna stup i kvarten, skilja mellan arbete och fritid samt 

mellan olika ämnesuppdelningar, rent fostringsmässigt krävs att de inte avbryter eller pratar 

i mun på varandra, passar tider, sitter still samt lär sig ha en stor portion med tålamod 

eftersom stor del av skoldagen går åt till att vänta. När eleverna har lärt sig alla dessa 

osynliga krav är de förberedda för ett liv i samhället som medborgare, några som vanliga 

lönearbetare inom industri och vård andra inom prestige- och karriärsyrken. Vilken väg de 

kommer att gå beror helt och hållet på den sociala bakgrunden. Donald Broady anser att den 

dolda läroplanen likväl kan bli synlig eftersom den dagligen används parallellt med läroplan 

(2011). Vad skulle ett synliggörande av den dolda läroplanen innebära för 

utbildningssystemet, skulle det betyda ett dukat bord för alla? 
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BILAGA A - MISSIVBREV 

 

Till Rektorn! 
 
Vi är två studenter från Samhällsvetenskapliga programmet inriktning sociologi vid Mälardalens 
Högskola i Västerås. Vi läser vår sista termin vilket innebär ett examensarbete där vi skall skriva en 
kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur den svenska 
läroplanen följs i skolan samt förstå vad det är som händer i klassrummet, vilka processer det är som 
försiggår mellan elev och lärare? 
 
Vår undersökning kommer att ha en tidsperiod på cirka två till tre veckor. Studien är etnografisk 
vilket betyder att det är deltagande observationer som vi kommer att utföra och tillvägagångssättet 
kommer att ske på så sätt att vi erbjuder er att arbeta som lärarassistenter för att det ska bli så 
naturligt som möjligt för både lärare och elev. Kursen började den 30/3 och avslutas den 5/6, vi 
skulle uppskatta om vi fick möjlighet att genomföra vår undersökning någon gång under månaderna 
april/maj? 
 
Under dessa veckor kommer vi att föra minnesanteckningar samt genomföra kortare intervjuer med 
lärare, som är intresserade av att delta. Vi kommer utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer www.vr.se vilket innebär bland annat att det är anonymt att medverka i undersökningen, 
vidare kommer skolans-, lärares- eller elevers namn inte att finnas med i uppsatsen. Läsaren kommer 
inte att kunna identifiera valda undersökningsobjekt. Vi kommer skriva att undersökningen har 
genomförts på en skola i mellersta Sverige.   
Det resultat vi får fram av undersökningen kommer endast att användas för forskningsändamål. 
 
Uppkommer det några frågor så är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Carola Jansson och Dijana Iveta Sörell 
 
cjn12010@student.mdh.se  0768-648336 
dia12002@student.mdh.se  070-665 45 70 

Handledare, Hans Ekholm hans.ekholm@mdh.se   
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mailto:cjn12010@student.mdh.se
mailto:dia12002@student.mdh.se
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

 Vilket är ditt födelseår? 

 Vilken är din sociala bakgrund? 

 Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 Vilket år tog du lärarexamen? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Skolan och drivkraft 

 Hur stor del använder du dig av den manifesta läroplanen? 

 Vad är skolans viktigaste uppgift enligt dig? 

 Vad är den viktigaste drivkraften i ditt arbete för dig, när känner du dig nöjd? 

 Har du ändrat dina krav på dig själv och eleverna sedan du var nyutexaminerad? 

 Vad är det viktigaste att eleven lär sig? 

 

Den dolda läroplanen 

 Blir du besviken när eleverna inte klarar målen? 

 Behandlas elever olika i klassrummet? Varför? 

 Anser du att det är skolans och din uppgift som lärare att fostra barnen i skolan? 

 Hur tycker du att disciplinen/ordningen ser ut i skolan/klassrummet? 

 Vad är föräldrarnas ansvar i detta? 

 Är engagerade föräldrar en för- eller nackdel?  

 

Läraren och lönearbetet 

 Lönen och status för att titulera sig som lärare, är det något du funderar över? Lönen kontra andra 

arbeten, hur tänker du kring lönesättningen för läraryrket? 

 Tycker du att skolan är skuggan av samhällets utveckling eller är det samhället som formar skolan 

utveckling och interaktionen/socialiseringen med varje enskild elev? 


